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1. INTRODUCCIÓ AL PLA 
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1.1. DADES BÀSIQUES 

Les restes de les posicions defensives presents al municipi de Vilanova i la Geltrú foren 

construïdes durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) es troben situades totes elles dins de 

l'àrea d'influència de la costa, zona que fou fortament fortificada durant el conflicte. 

 

  

 

Les restes de les fortificacions republicanes en aquesta porció de terreny es troben 

emplaçades a primera línea de costa i majoritàriament molt separades entre elles degut a la 

desaparició de totes les altres que hi havia al municipi. 
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1.2.DADES ADMINISTRATIVES I PROPIETAT 

Actualment la situació jurídica i administrativa de la zona en conjunt es força senzilla; Trobem 

que totes les restes es troben emplaçades a les platges. 

 

 

 

 

Per fer més àgil aquest tràmit, s'analitzarà cada finca cadastral en cadascuna de les diferents 

fitxes, una per a cada vestigi. D'aquesta manera, es podrà observar i tenir en compte el tipus 

de sòl, dimensió, ús, etc. de cada finca que albergui restes de la guerra civil dins dels seus 

límits. 
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1.3. OBJECTIUS 

L'objectiu d'aquesta actuació és l'elaboració d'un Pla Especial de Protecció que permeti establir 

unes bases, unes metodologies i uns criteris d'actuació generals per fer front al patrimoni 

bèl·lic republicà que es troba dins del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.  

 

 

 

Un patrimoni que creiem s'ha de recuperar, tant en l'àmbit físic com en el cultural i/o històric, 

ja que actualment aquestes restes es troben desfigurades. Aquesta desfiguració creiem té un 

impacte negatiu sobre l'estructura del paisatge local.   
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La generació d'un document que englobi l'estudi de les diferents restes ha de servir per 

atorgar una comprensió de l'ordre i la complexitat que representa el paisatge del municipi. 

Dins d'aquest document apareixerà un inventari i un catàleg de les diferents restes i vestigis 

precedit per una complerta introducció històrica en la que es parlarà dels precedents a la 

fortificació d'aquesta zona i de la costa tarragonina durant la Guerra Civil i la importància del 

municipi durant el conflicte per entendre l'envergadura del projecte de fortificació que s'hi va 

realitzar.   

Un cop assolit aquest primer objectiu en forma de document, s'ha de procedir en l'analítica, la 

reflexió i la possibilitat d'elaborar diferents criteris i línies d'actuació que facin possible i viable 

la recuperació històrica, cultural i material de les diferents restes. Aquestes línies però 

quedaran acotades en major detall en la part de la proposta. 

Un cop enllestit aquest inventari i catàleg de les diferents restes i vestigis es generarà diferents 

documents de gran format on es podrà posar en solfa l'inventari i veure la posició defensiva de 

l'àrea costanera del municipi de Vilanova i la Geltrú en el seu conjunt amb tots els elements 

catalogats. D'aquesta manera hom podrà esbrinar la quantitat de material treballat i fer una 

aproximació del material desaparegut com a conseqüència de l'aparició de les noves xarxes 

viàries, infraestructures agràries, la irrupció del turisme, etc. 

 

 

L'objectiu final de l'operació es poder tenir una base d'inici, amb categoria d’avantprojecte, per 

en futures etapes poder dur a terme plans directors més concrets i específics de diferents 

indrets, sectors o elements relacionats amb la temàtica de la Guerra Civil espanyola. 
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1.4.DIAGNÒSIS 

L'estat actual de les restes presenta un quadre força complex; trobem peces en molt bon estat 

i altres en un estat força malmès.  

Tots els elements a estudiar podem dir que han perdut la funció "militar" o defensiva per la 

qual van ser edificats. La gran majoria de restes presents en el territori es troben actualment 

sense utilitat i a mercè del pas del temps.  

  

A partir de l'inventari i catàleg d'aquests vestigis s'analitzarà més en detall cada element i el 

seu estat de conservació. S'estudiarà cadascuna de les restes per separat pel que fa al seu 

estat de preservació actual per mitjà d'una escala classificadora: 

Molt bo  /  Bo  /  Regular   /   Dolent   /  Molt dolent   

En els casos en que l'element hagi desaparegut o es conservi de forma inaccessible s'emprarà 

el següent vocabulari: 

Quasi desaparegut   /   Desaparegut 

Conjuntament a aquesta escala, disposarem d'observacions més específiques i fotografies que 

ens ajudaran a veure l'estat de qualsevol element. En cas de que alguna peça es trobi en risc 

de caure o de causar algun perill a tercers es notificarà per escrit a la làmina corresponent. 

 



 
 

10 
 

1.5. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

 

1.5.1. CRITERIS GENERALS  

L'equip de treball del GRIEGC (Grup de Recerca i Investigació d'Espais de la Guerra Civil) està 

compost per un grup multidisciplinar de professionals per tal de garantir la major qualitat i 

veracitat del treball. Dins del grup s'engloba el camp històric, militar, constructiu entre altres 

per tal de fer un anàlisi exhaustiu de cada element i conjunt d'elements que conformen la 

posició defensiva. 

El Pla director estarà dirigit per l'arquitecte i a la vegada investigador del patrimoni bèl·lic de la 

Guerra Civil Joel Ametlla Pla.  

Dins del Pla es comptarà amb l'assessorament de l' historiador Adrián Cabezas Sánchez, doctor 

Cum Laude per la Universitat de Barcelona.  

 

El lliurament d'aquest document a l'Excm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà realitzat 

durant el mes de novembre de 2020 per mitjà d'un conjunt de volums impresos en els quals es 

recollirà les diferents parts que configuren aquest Pla Especial de Protecció. Aquest lliurament 

també serà efectuat en format digital a la mateixa entitat. 
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El treball quedarà dividit doncs en tres grans paquets: 

 El primer, una introducció general en el qual quedaran fixades totes les premisses, 

 criteris, metodologies i  terminis de la feina a realitzar, inclourà també una bibliografia 

 bàsica i una diagnosi i proposta general. 

 El segon, una introducció històrica exhaustiva i al detall de la posició defensiva del Coll 

 de Balaguer durant els anys de la Guerra Civil, analitzant els antecedents a tota la costa 

 catalana, aquest volum anirà acompanyat de planimetria, esquemes, fotografies, etc. 

 la majoria inèdites procedents de diferents arxius militars. 

 El tercer, constarà d'un inventari de totes les restes analitzades. Aquest 

 document anirà acompanyat d'un catàleg on s'analitzarà les situacions particulars i 

 totes les casuístiques de les diferents peces catalogades. 

La tercera part, formada per les diferents fitxes des vestigis i cadascuna d'aquestes fitxes 

constarà de diferents làmines que facilitaran el seu estudi i comprensió s'estructurarà aquesta 

part doncs de la següent manera: 

- Làmina 1: Presentació , numeració i fotografia de la peça. 

- Làmina 2: Informació Cadastral de la zona on es troba. 

- Làmina 3: Plànol d'accés a la peça. 

- Làmina 4: Planimetria i/o aixecament de l'element a estudiar. 

- Làmina 5: Documentació fotogràfica de la peça. 

- Làmina 6: Informació rellevant sobre l'element. 

Cada vestigi disposarà d'una fitxa, composta majorment per les 6 làmines esmentades 

anteriorment. D'aquesta manera hom podrà disposar de tot tipus d'informació referent a 

l'element a estudiar de forma ordenada i amb la possibilitat de ser sempre complementada i/o 

ampliada per mitjà de futures làmines. Per exemple una làmina de possibles actuacions.  
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1.5.1 LA PLANIMETRIA DE LES RESTES. 

La planimetria de les diferents restes i vestigis de la Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú es duran 

a terme per tal de complimentar la làmina 4 de les diferents fitxes.  

Aquesta planimetria estarà formada per els aixecaments, croquis, esquemes, etc. de les 

diferents peces per tal de garantir una correcta explicació de l'element. Els plànols es 

realitzaran a partir de les mesures extretes al in situ de les restes per mitjà de cinta mètrica, 

flexòmetre, nivell, metre làser i càmera fotogràfica. 

 

    

 

Un cop realitzats els esbossos i croquis de les diferents posicions defensives a mà es procedirà 

a passar a l'ordinador i generar una planimetria acord amb les necessitats de l'element i el 

model de fitxa existent. 

La planimetria resultant, sobretot en els casos en que l'element es troba format per pedres, es 

farà el desglossat en planta pedra per pedra per mitjà de les fotografies extretes durant el 

procés de treball de camp. Aquesta pràctica es durà a terme únicament en els elements que 

presentin una superfície i dimensions assequibles, és a dir, elements petits, en els casos en que 

els elements superen una determinada envergadura i dimensions, el desglossat pedra per 

pedra estarà format per una plantilla creada a mode de patchwork.  
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Aquesta decisió s'ha pres degut a la dificultat i la quantitat d'inversió de temps necessària per a 

dur-ho a terme.  
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2. INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 

(En volum annex) 
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3. INVENTARI/CATÀLEG DE RESTES 

Per dur a terme la part més àmplia del document, a continuació es procedirà a explicar i 

desenvolupar tota la metodologia i praxis pertinent i específica per a aquest apartat.  

Primerament hem de separar i diferenciar el que és l'inventari del catàleg; l'inventari és el 

recull de totes les peces de l'estudi, mentre que el catàleg és l'explicació i treball dut a terme a 

partir de cadascun dels elements que conformen l'inventari esmentat. 

 

3.1 INVENTARI 

Com ja s'ha especificat anteriorment, l'inventari és el recull de totes les peces de l'estudi, és el 

document que ha de tenir constància de l'existència de totes les peces que s'engloben en 

aquest Pla. 

Un cop delimitat el mapa en diferents sectors administratius més fàcils de controlar, procedim 

a posar nom i cognoms a cadascuna de les diferents peces que conformen la posició defensiva. 

Aquest inventari compta amb una ordenació de les diferents restes i vestigis per mitjà d'un 

codi alfanumèric propi, creat i perfeccionat al llarg de diversos anys pels membres de GRIEGC. 

El codi es basa en total per 8 caràcters, on queden reflectits per sí mateixos, el sector al que 

pertany la peça, la tipologia d'element defensiu i la seva relació dins del sector pel que fa a les 

peces de la mateixa índole. Per exemple: VG-Fm001   

La generació d'aquest codi alfanumèric sembla molt complicada però es basa en una 

organització molt senzilla a partir de sectors, famílies i subfamílies que procedim a explicar a 

continuació. 

 

3.1.1.SECTORS 

Tenim gran quantitat de sectors, aquests sectors representen cadascun dels pobles i municipis 

de la zona, dotats d'un nom que els diferencia dels altres. Aquesta toponímia local queda 

reflectida a l'inventari a partir de les dues primeres lletres en majúscula del codi de la peça. 

Així doncs tenim la relació següent: 

Vilanova i la Geltrú VG 

Tarragona TA 

Cubelles CB 

El Vendrell EV 

Cunit CU 

... ... 

            

Per tant, si tenim en compte l'exemple emprat anteriorment, la peça VG-Fm001 podem deduir 

que es troba ubicada dins del sector anomenat com "Vilanova i la Geltrú". 
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D'aquesta manera, amb els dos primers caràcters de l'element podem ubicar-lo de forma 

ràpida i pràctica en una de les porcions administratives amb les que hem dividit la zona 

d'estudi. 

 

3.1.2.FAMÍLIES 

Un cop hem ubicat la peça dins del sector corresponent toca buscar-li una família a la que 

adherir-se. Per aquest encàrrec, hem cregut convenient generar fins a un total de 12 famílies 

per tal de classificar de forma general qualsevol resta o vestigi estudiat. Aquestes famílies 

s'han organitzat en funció de l'origen, i la utilitat de la peça en qüestió, essent així:   

  Artilleria A 

Trinxera T 

Observació O 

Refugi R 

Fortí F 

Viari V 

Hídric H 

Infraestructura I 

Memòria M 

Comunicacions C 

Preexistència P 

Element indeterminat E 

             

A priori sembla ser que totes les famílies escollides representen una cosa lògica dins del 

panorama defensiu o bèl·lic, a excepció de les dues darreres; Preexistència i element 

indeterminat.  

La primera d'aquestes dues famílies fa referència a totes aquelles estructures que ja es 

trobaven presents en el territori i que possiblement tenien o podien tenir un paper important 

dins del sistema defensiu de la zona. És el cas de cabanes i masies, cisternes, etc. No és el 

nostre cas en aquest document. 

La segona família o categoria, "Element indeterminat" fa referència a totes aquelles peces i 

restes que a priori es desconeix la seva utilitat, es dubta sobre el la seva hipotètica funció o 

simplement no presenta una funció que es pugui encabir dins de cap altra família. Solen 

aparèixer sobretot elements en molt mal estat, peces de dubtosa índole i sobretot elements 

anecdòtics  els quals només disposem d'una peça en tot el territori d'estudi i que no els fa 

mereixedors d'una família sencera.  
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Les famílies ens serveixen per aportar la següent informació del codi alfanumèric. Emprarem la 

primera lletra de cada element de la família en majúscules, tal i com ens indica a la taula i al 

gràfic anterior, d'aquesta manera aportarem major informació sobre l'origen i funció de 

l'element. Aquesta primera lletra de la família quedarà separada de les dues lletres majúscules 

pròpies del sector per mitjà d'un guió.  

Si recuperem l'exemple anterior podrem seguir de la següent manera; VG-Fm001 sabem ja que 

es troba dins del sector de Vilanova i la Geltrú, ara però coneixem que es tracta d'un element 

vinculat a la família dels Fortins com a conseqüència de veure la lletra "F" després del codi de 

sector i el guió. 

S'ha generat un petit glossari al final del document amb tots els termes de que intervenen de 

forma activa en el Pla Especial per facilitar l'accés al llenguatge més tècnic de tots els públics 

interessats. 

 

3.1.3.SUBFAMÍLIES 

Un cop classificada el vestigi pertinent en una de les nou famílies diferents, procedim a ampliar 

la informació per mitjà d'unes categories que depenen de cadascuna de les famílies on s'han 

englobat. Quedant doncs d'aquesta manera: 

 

 

 

Un cop vist el diagrama explicatiu podrem classificar les peces per subfamílies de la següent 

forma: 

La família Artilleria pot dividir-se en bateria, campanya, morter o antiaèria. 

La família Fortí pot dividir-se en niu per metralladora, niu per fusell metrallador parapet o 

blockhaus. 
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La família Hídric pot dividir-se en dipòsit, pou o claveguera. 

La família Observació pot dividir-se en posició, refugi o iglú. 

La família Refugi pot dividir-se en refugi per tropa o polvorí. 

La família Viari pot dividir-se en carretera o pista, d'aquesta darrera pot tractar-se d'una pista 

rodada o per vianants. 

La resta de famílies; Trinxera, Element indeterminat i Preexistència no deriven en cap 

subfamília.  

Si recuperem l'antic exemple emprat en els apartats anteriors, observarem doncs VG-Fm001. 

Com ja sabem es tracta d'un element ubicat al sector de Vilanova i la Geltrú i que s'engloba 

dins de la família dels Fortins. Si prestem atenció a la següent lletra minúscula podrem 

comprovar que hi ha una "m" en referència a "metralladora".  

Estem davant doncs d'un Fortí per metralladora ubicat dins del sector de Vilanova i la Geltrú. 

Per la numeració que l'acompanya podem deduir que es tracta de la primera peça d'aquest 

tipus dins del sector. En cas d'haver-ne altres peces, aquestes apareixerien amb un número 

diferent: 002, 003, etc.  

 

3.1.4.CLASSIFICACIÓ 

Dins de la làmina 4 de les fitxes podrem observar la planimetria actual i els croquis i esquemes 

referents a l'element a estudiar. Per facilitar més la percepció i la interpretació dels elements 

dibuixats es procedirà a mostrar un petit esquema de funcionament juntament amb les 

diferents restes i vestigis registrats. 

Aquesta planimetria respon a una llegenda que s'exposa a continuació i que podrem trobar 

juntament amb la planimetria de les peces al marge inferior dret de la làmina 4 de les diferents 

fitxes: 

 Trinxera 

             

        Fortí per metralladora 
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3.2. CATÀLEG 

Tal i com s'ha esmentat anteriorment de forma molt general, el catàleg és l'explicació i treball 

dut a terme a partir de cadascun dels elements que conformen l'inventari. És a dir, de cada 

element catalogat es du a terme una fitxa. Aquesta fitxa es troba composta per diferents 

làmines. Les làmines conformen les fitxes, i aquestes fitxes són les que conformen el catàleg. 

El catàleg, juntament amb l'inventari s'ha generat a partir d'un mètode i un format propi: 

El mètode; mes propi de la generació de l'inventari, tal i com em vist en el capítol anterior es 

troba format per una organització del territori en sectors administratius, mentre que els 

vestigis es troben organitzats per mitjà de famílies i subfamílies. 

El format; organitzat a partir de fitxes i làmines. El format és més propi de la part del catàleg i 

organitza com ja s'ha mencionat anteriorment en un element, una fitxa, i cada fitxa composta 

per diferents làmines. 

 

3.2.1. LES FITXES 

Les fitxes són la base del catàleg, en elles trobem la materialització teòrica, pràctica i gràfica de 

l'inventari.  Cada element susceptible de ser catalogat representa una fitxa dins del catàleg. 

Les fitxes per norma general presenten 6 tipus de làmines, tot i que algunes peces en 

presenten menys (entre 4 i 6) per les diferents casuístiques que presenten les peces i l'entorn 

on es troben situades (inaccessibilitat, mal estat de la peça, etc.) 

 

3.2.2. LES LÀMINES 

Les làmines representen l'esquelet de les fitxes. Cada fitxa presenta un conjunt de làmines que 

aporten diferents tipus d'informació sobre les restes. 

Tal i com s'ha esmentat a la introducció del Pla, disposem de les làmines següents: 

- Làmina 1: Presentació , numeració i fotografia de la peça. 

- Làmina 2: Informació Cadastral de la zona on es troba. 

- Làmina 3: Plànol d'accés a la peça. 

- Làmina 4: Planimetria i/o aixecament de l'element a estudiar. 

- Làmina 5: Documentació fotogràfica de la peça. 

- Làmina 6: Informació rellevant sobre l'element. 

 

A continuació durem a terme un petit anàlisi de les diferents làmines per poder conèixer de 

primera mà quin tipus d'informació presenta cadascuna i com afecta aquesta a les nostres 

futures decisions i projectes. 
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LÀMINA1 

La làmina 1 és la presentació de l'element. Aquí podrem veure el codi alfanumèric d'inventari 

que se li ha atorgat a cada element, una fotografia explicativa de la peça que estem tractant, 

juntament amb la informació comuna que es troba ubicada al caixetí de la fitxa, que es va 

repetint i modificant en funció de cada làmina de la fitxa: 

 

Nom del projecte                  Nom del sector 

        Localitat 

 

 

      Codi alfanumèric              Part sobre el tot 

   Informació sobre el promotor de l'encàrrec. Data entrega del treball 

Informació general de GRIEGC SCP: logotip, correu electrònic, pàgina web. 
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LÀMINA2 

La làmina 2 és la fitxa cadastral de l'element. Aquí podrem veure de forma general on es troba 

la peça a estudiar dins del mapa cadastral del municipi centrat en la finca pertinent i un petit 

resum cadastral de la finca on es troba ubicada la peça (tipus de finca, superfície total, tipus 

d'ús, etc.). 

 

 

   Guia de les làmines 

        Nord i escala del plànol 
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LÀMINA3 

La làmina 3 és el plànol d'accés a la peça que estem catalogant. En aquest document podrem 

conèixer com accedir a l'element d'estudi. Primerament podrem observar un petit requadre on 

apareix el sector on estem treballant i com accedir-hi de forma més general si ens desplacem 

des de Barcelona. El requadre més important fa referència al plànol de l'accés a la peça, on 

s'especificarà si el recorregut pot ser a peu o rodat i quin és l'itinerari més recomanat per 

poder accedir a la resta o restes des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

         Elements de l'Inventari 

 

   Guia de les làmines              Escala gràfica 

 

Aquest document és de gran utilitat i d'aplicació immediata ja que ens permet estudiar els 

recorreguts i accés als diferents elements que es troben escampats pel territori. Els accessos 

són un dels factors més importants a tenir en compte a l'hora de poder dur a terme qualsevol 

tipus d'actuació. 
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LÀMINA4 

La làmina 4 és la planimetria pròpia de la peça que estem tractant. En aquesta làmina podrem 

observar un petit requadre que fa referència a la posició de l'element respecte del sector per 

no perdre mai la situació general de la peça respecte del territori. Un segon requadre on 

podrem observar la seva posició i orientació respecte el seu entorn més immediat. Per últim i 

en primer pla, trobarem la planimetria pròpia de la peça que estem treballant (planta, 

seccions, alçat, etc.) per tal de garantir el màxim d'informació possible de l'element i el seu 

estat actual. Juntament amb la planimetria, a baix a la dreta podrem observar un petit 

esquema de funcionament que ens permetrà entendre millor la peça. 

 

 

    Guia de les làmines    Esquema d'ús 

Aquest document és un dels més importants ja que ens permet veure quin és l'estat actual de 

la peça i permet generar una primera planimetria de l'element, ja que moltes d'aquestes restes 

no presenten plànols, dibuixos i esquemes que en facin referència a aquesta escala. 
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LÀMINA5 

La làmina 5 és el reportatge fotogràfic de l'element en qüestió. Aquest recull d'imatges pot 

estar compost per dues, quatre o sis fotografies en funció de la dimensió, estat, dificultat de 

percepció o d'accés a la peça d'estudi. Aquesta làmina ens permet veure de forma molt gràfica 

aspectes com ara l'estat de conservació, la quantitat de vegetació present, les vistes, etc. del 

vestigi. 

 

 

    Guia de les làmines 

 

Aquest document s'ha de veure com un complement a la planimetria ja que ens permet 

identificar moltes coses que no poden quedar reflectides en la planimetria de l'objecte. 
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LÀMINA6 

La làmina 6 és la part de la fitxa que recull la informació més important de l'element de forma 

resumida. Inclou dins del document el nom d'inventari i la seva traducció, els materials 

principals amb que està construït l'element, la seva superfície, coordenades, estat de 

conservació, etc. També inclou uns petits apartats on s'exposen les dades cadastrals més 

importants i la possible funcionalitat de la peça com a element defensiu. 

 

 

     Guia de les làmines 

 

A baix de tot del document quedarà reflectit dins d'un apartat anomenat "col·laboradors", 

totes aquelles persones que han participat (de forma directa o indirecta) en la elaboració, 

generació o cessió de gran part de la informació corresponent a cada fitxa. 
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4. PROPOSTA 

Com ja s’ha descrit a la introducció d’aquest Pla, els objectius principals d’aquest document 

són la posta en valor i la protecció de les restes històriques que ens ocupen, per a continuació 

poder establir uns criteris que ens permetin la difusió dels coneixements i de la memòria 

històrica d’aquests interessants vestigis. 

 

 

 

S’exposaran, doncs, les reflexions sorgides de l’anàlisi dels documents anteriors; la 

contextualització històrica i el catàleg. S’establiran els diferents criteris i línies d’actuació que 

es consideren més adients alhora de procedir a la recuperació històrica i material de les 

diferents restes. 

Aquest apartat, doncs, consta de 4 capítols des dels quals s’analitzen diferents aspectes 

participants: 

 Normativa i reglaments de referència. 

 Premisses de valoració de la viabilitat de l’actuació. 

 Premisses de la metodologia d’actuació. 

 Proposta d’actuació general. 

 



 
 

27 
 

4.1. NORMATIVA I REGLAMETS DE REFERÈNCIA 

Per establir aquests primers criteris d’actuació s’han tingut com a referència les normatives i 

reglaments vigents següents; 

a) POUM del municipi de Vilanova i la Getrú 

b) L’Observatori del Paisatge de Catalunya 

A. Referent als POUM corresponents, s’ha tingut en especial consideració els plànols següents; 

 Classificació del sòl 

 Usos del sòl 

 Elements, espais i zones protegides 

 

Al primer plànol o conjunt de plànols, es poden apreciar les tipologies de sòl que ens trobem al 

municipi. Aquesta informació solapada amb la ubicació precisa de cadascun dels elements que 

ens ocupen ajudarà també a establir aquestes premisses d’actuació, les quals hauran de ser 

ajustades a les condicions especifiques de cada tipus de sòl. 

En segon lloc, els usos del sòl, contempla sobretot el tipus i classificació del sòl i de les 

construccions que hi ha al territori, juntament, s'ha de tenir en compte amb els sistemes 

d'organització (camins, sistema hídric, etc.) i les zones protegides que comentem a 

continuació. 

Per últim, els elements i zones protegides ens parla des de l'estudi paisatgístic, del qual 

entrarem en l'episodi següent, o dels elements de caràcter patrimonial com ara les restes 

d'origen romà presents en tota aquesta franja de territori pertanyent a Vilanova i la Geltrú. 

B. Referent ara al reglament establert per l’Observatori del Paisatge, s’han estudiat els 

apartats implicats dins del Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (2017) 

a la zona de Plana del Garraf. Ens centrarem sobretot en: 

Miradors i recorreguts  

Objectius de qualitat paisatgística 

Mesures i Accions 

 

L’estudi d’aquests documents permet tenir un major coneixement del funcionament i 

l’estructura del territori permetent així dissenyar unes propostes d’actuació capaces de 

acomodar-se tan a petita escala com a gran escala. Tenim en aquest aspecte:  

 

 - Una façana marítima de Sitges i Vilanova i la Geltrú ben preservada i gestionada, que 

 mantingui el seu valor escènic i històric i preservi la identitat paisatgística de cada lloc, 

 formada per valors i elements de caràcter natural i cultural 

  - Promoure la integració paisatgística de masies, ermites, esglésies i castells i fomentar 

 l’oferta turística i l’enriquiment dels itineraris existents 

En aquest aspecte convé adequar els espais de la Guerra Civil dins d'aquesta façana litoral per 

integrar-los amb aquests elements naturals i urbans i potenciar-ne el seu ús turístic.  
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4.2. PREMISSES DE VALORACIÓ DE LA VIABILITAT DE L’ACTUACIÓ 

Des de l'equip de GRIEGC, atenent a la complexa situació de les peces repartides en el conjunt 

del territori es creu complicada la recuperació material de totes i cada un dels vestigis 

analitzats. És per aquest motiu que es creu convenient realitzar un anàlisis previ de la 

potencialitat de cadascun d’aquests elements de ser susceptibles a la seva museïtzació, 

establint una jerarquia entre ells i poder així prioritzar aquelles actuacions que siguin més 

interessants per al conjunt de la societat. 

A continuació, doncs, s’exposen, en ordre jeràrquic, les premisses establertes per a l'anàlisi de 

la viabilitat d’actuació sobre els elements.  

1. Importància del conjunt de peces: 

I. Envergadura 

II. Capacitat de síntesis y explicativa 

 

2. Accessibilitat: 

I. Dificultats donades per jurisprudències i situacions geogràfiques 

complicades. 

II. Seguretat física dels visitants 

 

3. Sostenibilitat de l’actuació: 

I. Economia de mitjans 

II. Medi Ambient 

III. Paisatge 

 

1. Importància del conjunt de peces: 

En primer lloc es troba la importància de la peça o conjunt de peces, tenint en compte no 

només la seva espectacularitat sinó també la seva complexitat i sobretot la seva capacitat 

explicativa i de difusió del coneixement històric intrínsec. 

2. Accessibilitat: 

Seguidament el segon aspecte a considerar serà la seva accessibilitat. Moltes de les peces es 

troben actualment en llocs de difícil accés per al visitant comú ja sigui per que s’ubiquen en 

terrenys de propietat privada o per la seva situació geogràfica on la topografia i vegetació del 

lloc poden esdevenir un considerable inconvenient. Es proposa doncs, classificar cadascuna de 

les peces segons el tipus i qualitat del seu accés. 

3. Sostenibilitat de l’actuació: 

Per últim s’estudiarà la sostenibilitat de l’actuació necessària per fer aquesta peça 

apropiadament visitable, tenint en compte diferents aspectes com l’economia de mitjans i 

l’impacte mediambiental i paisatgístic d’aquestes actuacions. És per aquesta raó que es 

considera indispensable que les actuacions proposades estiguin en harmonia amb el seu 

entorn mantenint la responsabilitat sobre el propi sistema natural del lloc, tenint en compte 

que l'entorn marítim és un punt a destacar. Aquest tercer punt es troba estretament relacionat 

amb l’anterior ja que les actuacions de més envergadura no seran cap altra més que 

l’adequació dels accessos a cadascuna de les peces. 
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4.3. PREMISSES DE LA METODOLOGIA D’ACTUACIÓ 

Un cop establerta una prioritat d’actuació en les diferents peces es procedeix a definir les 

premisses que hauran de guiar concretament aquestes actuacions. S’estableixen, doncs, 

quatre premisses principals; 

1. Minimal. Les actuacions hauran de ser mínimes; just per poder atorgar a 

l’element la capacitat explicativa necessària per assolir la seva funció docent i 

divulgativa. 

2. Aprofitament. Per economia de medis, és important poder aprofitar les 

diferents oportunitats i possibilitats que ens ofereix tant el vestigi com el propi 

territori. Destacar en relació amb la primera premissa, que l'aprofitament ha 

de tenir un caràcter mínim. 

3. Diferenciació, de les noves actuacions de les restes existents actualment. Des 

de GRIEGC considerem fonamental diferenciar les diferents etapes que hagi 

pogut patir cada peça, fet que permet llegir amb més precisió i complexitat el 

pas del temps sobre aquests elements. Essent a més una manera molt directa i 

senzilla d’afegir informació sobre l’element d’estudi. 

4. Identitat. En cas de realitzar noves construccions, aquestes hauran de tenir al 

llarg de tot el projecte unes característiques determinades que permetin 

reconèixer una identitat pròpia a tot el conjunt i així ajudar al visitant a 

formar-se una visió conjunta i a reconèixer i conèixer millor el funcionament 

global de tot el conjunt. Aquesta identitat s’haurà d’aconseguir utilitzant 

recursos arquitectònics i paisatgístics recurrents, de la forma més passiva i 

respectuosa possible. 
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4.4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ GENERAL 

Finalment, amb les prioritats i premisses d’actuació clares, des de l’equip de GRIEGC volem 

exposar una proposta d’actuació tipus. Aquesta proposta s’ha pensat de forma general i és en 

qualsevol cas res més que una idea del que considerem, després d’haver treballat intensament 

sobre aquestes peces  i analitzat les seves potencialitats, el més adient. 

L’actuació es dividiria en dues grans fases; la fase inicial i la fase final. La primera correspon als 

treballs pròpiament d’adequació prèvia, acabats o fins i tot d’una possible reconstrucció. Per 

últim, la segona tracta de les diferents vies que es podrien seguir per aconseguir l’objectiu final 

de tot el Pla, la divulgació i reconeixement dels coneixements històrics esdevinguts d’aquests 

vestigis. 

 

4.4.1. FASE INICIAL 

Considerant que la recuperació material ha de ser una prioritat i en cada cas ha de ser el 

menys invasiva i agressiva possible, a excepció d'aquelles peces que per la seva situació, 

importància, envergadura o potencial siguin mereixedores d'actuacions més ambicioses que 

en la resta de casos. L'objectiu d'aquestes actuacions ha de buscar recuperar la definició 

intel·lectual però també física i material dels diferents elements per evitar que les seves línies i 

límits quedin difosos o indefinits a causa del pas del temps.  

La proposta doncs anirà dirigida i procedirà a la redefinició i recuperació d'aquests límits per 

mitjà dels criteris que a continuació s'esmenten seguint consecutivament els següents passos: 

a. Neteja 

b. Accés primari 

c. Definició primària  

 

a. Neteja:  

1a fase a realitzar per poder definir físicament qualsevol resta o vestigi. Tenint en compte la 

desfeta de qualsevol element de rebuig modern de l'activitat humana, es procedirà a actuar 

bàsicament en dos focus diferents:  

 a.1.Desbrossat: 

Els diferents elements seran desproveïts de la vegetació lleugera que al llarg del temps 

s'ha anat assentant en el seu interior o sobre d'aquesta. Es descartarà en alguns casos 

la neteja de la vegetació situada en el seu exterior a no ser que aquesta dificulti l'accés 

a l'interior de l'element o perjudiqui greument alguna premissa de l'element. Degut a 

que aquests elements havien de passar desapercebuts a l'enemic i havien de restar 

camuflats en el territori, es creu interessant no desproveir d’aquest camuflatge a la 

peça, sempre que sigui possible, i així conservar una característica clau de la seva 

identitat original. 
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 a.2.Moviment de terres: 

Es procedirà a la retirada de les terres, sorra i runes que s'hagin dipositat a causa del 

pas del temps en l'interior de les diferents estructures per a poder fer-les més 

practicables i poder perfilar millor els diferents elements. D'aquestes terres i graves es 

tindrà especial cura amb aquelles que pertanyin a la pròpia estructura de l'element, en 

aquests casos el material serà separat de la resta de material considerat com brossa 

per poder procedir, quan s’escaigui, a la seva reutilització. 

           

 

b. Accés primari: 

Conjuntament amb la neteja de l'element, es procedirà a l'obertura o adequació (sempre en 

cas que sigui necessari) d'un petit accés peatonal. S’accepta que aquest accés no ha de ser 

sempre necessàriament adaptat a tot tipus de persona, ja que el cost econòmic i l'impacte 

sobre el paisatge podrien esser desproporcionats per al caràcter del projecte.  

Es proposen, doncs,  uns accessos el més senzills i eficients possibles, classificats i senyalitzats 

segons la seva dificultat i sempre respectant l’ecosistema de cada emplaçament adaptant-se 

tan a la topografia com a als altres elements que puguin haver al voltant. 

 

c. Definició primària: 

Aquesta actuació pretén millorar l'ordre i la complexitat de la peça i la zona on es troba situada 

més enllà de la pràctica de la neteja. S'utilitzarà en aquells casos on el desbrossat o moviment 

de terres no aconsegueixi restituir els límits físics i fa difícil la comprensió de l'element. Podem 

dividir-la en diferents situacions: 

 c.1.Acotar: 

 Actuació que preveu recuperar alguna petita part d'algun element que es trobi

 deteriorada i que ajudi a entendre millor la peça.  

 c.2.Re definir: 

 Actuació en la que s'ha de tornar a generar una part deteriorada o destruïda de 

 l'element a tractar. En aquests casos estem parlant de panys de paret sencers o 
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 elements de gran format. Aquesta actuació únicament es duria a terme en cas que 

 l'element presenti un gran potencial o la situació ho demani.  

 c.3.Adecuació: 

 Actuació que no ha d'anar estrictament lligada a l'element en qüestió, pot tractar-se 

 d'una operació destinada a tractar el terreny proper a l'element o on es troba 

 assentada l'estructura. En aquests casos s'ha de valorar les dimensions i l'envergadura 

 de l'actuació per evitar un impacte paisatgístic massa fort o que perjudiqui l'entorn 

 immediat. 
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4.4.2. FASE FINAL 

Un cop realitzades les actuacions necessàries per entendre les peces com a béns patrimonials 

de la defensa costanera durant la Guerra Civil que són,  tornem a centrar-nos en els objectius 

principals i la utilitat que persegueixen aquestes actuacions; la divulgació d'aquestes restes 

tant a la població local com al turista o visitant. 

S’estudia la possibilitat de que s'explotin dues línies de divulgació diferenciades; 

a. La divulgació literària o gràfica   

b.  Museïtzació de les restes per fer-les més accessibles i atractives al visitant 

a. La divulgació literària o gràfica: 

 

En primer lloc es proposa la creació de publicacions que profunditzin a diferents nivells en  el 

tema que ens ocupa, reconeixent els diferents tipus d’usuaris, des d'escolars fins a aficionats 

experts. Per exemple: Llibres, articles, material didàctic, etc. 

 

b.  Museïtzació de les restes per fer-les més accessibles i atractives al visitant: 

 

Pel que fa al segon punt, es reconeixen dos tipus d’actuacions, les quals poden ser o no  

aplicables paral·lelament o independentment, depèn de cada cas.  

b.1. Museïtzació 

b.2. Organització i formació de guies  

Seran necessàries en ambdós casos doncs, la creació d'una sèrie d'infraestructures que 

permetin dur a terme  aquestes activitat de forma òptima, ordenada i controlada.  

S’ha de reconèixer però que a la zona de Vilanova i la Geltrú és molt complicat acotar i 

delimitar físicament un recinte per a la praxis habitual d'un museu. A més a més les diferents 

peces o posicions es troben en la seva majoria de forma molt dispersa pel territori.  

És important però el fet de localitzar i escollir de forma estratègica aquest punts o llocs 

denominats com zones de reunió que albergaran els futurs cartells o panells informatius. 

En adició, cal destacar que dins de tota aquesta implantació en el territori juga un paper molt 

important la oficina de Turisme de Vilanova i la Geltrú, implicada així com la promoció turística 

que pugui fer la comarca del Garraf. Aquest tipus d'entitats haurien de ser les encarregades de 

gestionar tant els elements museïtzats com les possibles visites guiades que s’hi podrien 

organitzar.  
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4.4.3. CONCLUSIONS 

Un cop hem pogut conèixer els diferents criteris que han de regir tot el patrimoni fortificat de 

la Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú, podem començar a ficar fil a l'agulla, iniciant per aquest 

mateix document que farà les seves pròpies aportacions i recomanacions de cara a un futur a 

curt i mitjà termini. 

Podem dividir les conclusions pel que fa als elements i les infraestructures a tenir en compte: 

 

ELEMENTS 

S'ha procedit a marcar una actuació per a cadascun dels elements tractats en aquest 

document. 

MR-Fb001 (Platgeta de Sant Gervasi) 

L'actuació prevista en aquest element consisteix en la recuperació d'un dels accessos originals 

a l'interior de l'estructura defensiva de manera que es pugui circular pel seu interior. 

 

Es preveu una intervenció que consisteix en aixecar part del tram de fusta del Passeig marítim 

per tal de trobar l'accés a l'interior del passadís subterrani. Un cop trobada es procedirà al 

destapiat de la porta i les diferents espitlleres. A partir d'aquí es drenarà l'interior de 

l'estructura ja que actualment es troba inundada.  
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Un cop drenat l'espai es procedirà a la recollida i neteja de tota la brossa acumulada i a la 

retirada de les terres i sediments acumulats al seu interior per tal de garantir un perfecte i 

segur recorregut pel seu interior. 

 

La part de l'entrada serà necessari aixecar alguna estructura de contenció per mantenir l'accés 

en condicions i modificar part de la geometria del tram de fusta del passeig per tal de poder 

conviure amb el nou accés a l'element defensiu.  

Per últim, es procediria a tancar l'espai als usuaris per tal de tenir el seu accés controlat. 

Aquest tancament seria per l'entrada i la zona d'espitlleres. També convindria dur a terme un 

estudi sobre l'estat estructural i de conservació de l'estructura de l'element per veure si seria 

necessari una actuació de reforç en el pilar i solera que subjecta la fortificació. 
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MR-Fm002 (Platja de la República) 

L'actuació prevista en aquest element orbita en dues variables possibles pel que fa a l'accés al 

seu interior: 

La primera opció recau en la recuperació de l'entrada original, ubicada a la part posterior 

esquerra, just on es troba el replà de l'escala que permet la connexió del passeig marítim amb 

la sorra de la platja. Aquesta recuperació de l'entrada obligaria a redefinir part del traçat de 

l'escala que permet el descens a la platja. Aquesta actuació és la més recomanable ja que es 

tracta de l'entrada original, tot i que obliga a la destrucció i redefinició d'un tram de l'escala de 

descens a la platja des del passeig marítim. 

 

Aquesta operació es força complicada ja que implica la redefinició de bona part del tram 

d'escala per poder fer accessible la estructura.   

La segona opció recau en la obertura d'un accés artificial en l'únic punt que ho permet, que 

seria el costat oposat al tram d'escala i que dona de cara a la platja. Aquesta opció implicaria 

mantindre l'escala però provocaria tenir que obrir la roca i el mur de formigó que allí s'hi 

troba. A tot això cal afegir-hi actuacions sense definir com podrien ser el reforç estructural de 

la roca i el mur de formigó, la delimitació d'una entrada i la complicació de dur a terme un 

accés a nivell de la sorra que pot inundar-se amb la crescuda de la mar. 
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Un cop recuperat l'accés original, de la manera que sigui més convenient, es procedirà a 

destapiar les diferents espitlleres i l'accés. A continuació convé procedir al buidatge de tota la 

terra, brossa i material que s'ha dipositat al seu interior al llarg de tot aquest període de 

temps. Aquest buidatge permetrà que es pugui circular de forma còmoda per l'interior de 

l'element defensiu.  

      

Un cop realitzada la tasca de neteja es procedirà al tancament de l'estructura per mitjà d'una 

porta i també al tancament de les espitlleres per evitar l'entrada descontrolada al seu interior.  
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MR-Fm003 (Platja del Far) 

L'actuació prevista en aquest element és la més senzilla de totes. 

Únicament serà necessari una primera actuació de neteja per retirar el sediment i la possible 

brossa que s'hagi pogut acumular al seu interior. Un cop neta l'estructura interior es procedirà 

al tancament de l'entrada i les espitlleres per evitar l'entrada descontrolada d'usuaris. 

 

Entre les opcions d'actuació es troba la de netejar les pintades de l'estructura defensiva per tal 

de que recuperi el seu estat original, tot i que aquesta opció pot provocar la reiteració de les 

pintades en un període de temps breu. 
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INFRAESTRUCTURES 

Les infraestructures que es proposen utilitzar de cara als diferents i respectius projectes de 

senyalització, itineraris i museïtzació convindria que estiguessin en acord a alguns criteris i 

premisses que a continuació s'exposaran: 

- Infraestructura respectuosa amb el medi ambient. 

- Infraestructura que demani un mínim manteniment. 

- Infraestructura pensada per l'exterior, resistent a les inclemències del temps i pensada també 

a evitar els efectes dels actes vandàlics (pintures, rallades, etc.) 

- Infraestructures segures per a tots els públics, evitar els marges punxeguts en altures 

perilloses per a les persones, etc. 

 

En el nostre cas, es recomana la senyalització dels diferents espais com a mesura 

complementaria a la recuperació dels elements defensius. 


