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SALUTACIO

Ana fa un an7 ¿ anl l' excuáo de La ce!.eAnació de!. 'n¿!.-
!.¿nani de Cata!.unga'¡ »am inician !-a Coninada Populan, penó

ja en aque!.la oca¿ió deixáue-n enLne»eute que h¿ hauzia conLi-
or).t oL,

Aixi donc¿ e¿L¿m ja o !.o áegona caminad.o populaa ¿

e!. notiu no pot ¿en alLne qu¿ ofenia a!.,s »i!.ano»in¿ !.'opozLuni-
taL de conéixen una mico má¿ It enlonn en qui »iuim2 e!.¿ caminát
uná ance¿Laal¿ ¿ e!.¿ allae¿ d¿ la quaLne d.ie¿r que ená poalen
a !.e¿ maáieát tonze.nlc.tea¡ Lunon¿ ¿ unLaniLzacion¿ que encet-
cLzn !.a »i!.o, De¿coL.niz un poLle de la comanca Lan p/Lopen

¿ ct La »egada Lan a!.!.ungat i aixi apaofondin en e!.¿ no¿Lne¿

otligzna.,,¡ ca¿iem que éd un !,on moliu,
€n a!.gun indnel podnem ol¿en»a¿ !.a di¿L.ouxa uaLani¿Lica

que en^ en»ol.La i que ana comengo o »olzn ondenan-áet en aLLne¿

enA e.sLnanganem que en el. no¿Lae Lezmz nunicipal ¿ aL co¿LoÍ.
de. caáa hi hagin /Laconá tan inlene¿¿anl¿t paade.jaaán pe.z CuAe-

Lle¿ ctmL u!.L¿ Lafanenat Deu/LZtn zoneá de¿ d'un ang!.e ftout en

delinit-i»a Lonnaaem a caáa can¿at¿t peaó Lanl,é enaiquiLa amL.

una mica ná¿ de coneixemenl¿ ¿ol'ae Lo no¿Lna Vi/-ano»a,
Dona excua¿iór leLig. caminada,

S a!.»adon BuLi
Pne¿idenl de !.' tl, €.,7 a!.aia



NOTES:

A part de Ia
cle, e1 camí
dubtosos amb
pis de lrenti

descripció de ltitinerari que trobareu a I'opus-
estará sempre marcat a totes les cruilles i 1l-ocs
senyals de color vermell i verdr eue són eIs pro-
tat organitzadora. Hi trobareu e1s següents:

verme 1 Iver cl

camí que ca1 seguir pas barrat

Recomanem de respectar e1s punts de reagrupament que
bliran tot al 1larg de1 recorregut.

sresta-

Us demanem que no us aparteu del camí a fi i efecte de no ma1
metre els terrenys de conreu i els voltants dels masos habi.
tats.

CaI advertir que és un xic perillós tranSitar per 1a carretera
de Ia Plana i més quan es tracta drun grup nombrós. Recomanem
sobretot de situar-se en renglera i caminar sempre per la nos-
tra esquerra quan ens hi trobem.

A1 1loc on sresmorzará, procurem deixar-ho tal com ho hem tro
bat. Mirem de no incrementar eLs munts de deixalles que malaul
radament es troben a 1a muntanya.

Qualsevol imprevist que sorgeixi durant 1a Caminada será re
solt per 1r organi tzaci6.

En cas de mal temps, I'organitzacií es reserva eI dret de dec
dir lrajornament de 1a Caminada.
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/A.]i(( :/^\|NEINANT GAP\rr-üt
ALS @RlGtrNS

Ara fa un any celebnávem la primera Caminada

Populan tot commemonant eI lttil'Ienari de Catalu-
nya. Enguany podríem festejar eI 1001 draquella
efemlrides o de qualsevol aItra, ja que és bo

recondan que sotn un poble amb una pensonalitat
prbpia i amb més drun miI'Ieni drhistbnia al dan-
nere. En lranterior edició an)neln fins al Cas-

teII de Ribes, estnetament lligat amb el nostne
de 1a Geltnú. Es molt j ust que avui seguim a peu

pen uns carnins també mil'lenanis, que ens uneixen
a Ia propera població de Cubelles, mane de 1a

nostra Vilanova.

La sortida de la Caminada Ia fem des de 1a

Plaga de Capdecneu, un indret molt important deI
sector noroest del nucli unb) de Vilanova i que

designa, a la vegada, Ia barriada que Irenvolta.
Fa uns dos-cents anys era una cruilla de camins,
just on finia el darnen carner de 1a viIa, que

portaven a1s camps de conreu dels defores. Pos-
siblement hi haunia plantada una creu de les di-
tes de tenme i que, hom creu, podnia ser Ia ma-

teixa que avui denominem de Sant Joan. Lrany
1861, amb 1a pontada draigües a 1a vil.a, aquesta
plaga es veié dignificada arnb Ia constnucció
druna monumental font-abeunador amb placa corntne-

morativa annexa i que fou vengonyosarnent ender-
nocada, en el sentit de no consenvar-ne e1s mo-

tius onnamentals, lrany 1965, quan lrindret es

convertí en una crui1la, des draleshones drin-
tens tráfec viani. En un futun més o menys pno-
per, aquesta plaga ha de sofnir altres altena-
cions, ja que Ia rrRambla Novart hi ha drenllagar
i el cannen Guansé serA eixamplat pen a donar
bon accés a una zona drhabitatges i de petita
i mitjana indústnia.

Sontim doncs des draquesta plaga pe1 cannen

de [i{iquei Guansé, denominació necentment rehabi-
litada que honora un antic batIIe de ViIanova,
republic) i pnognessista que, sense sectanistttes
regí eIs destins de Ia via en períodes conrpnorne-

sos de guer'ra civil i que fou conseqüent anlb els
seus postulats fins aIs darrers nrornents de Ia
seva vida.

A Ia dreta deixem el carrer de Ca lrEscoda,
que necorda eI nom druna antiga f)brica tlxtil
i que més tard fou Ia seu on es fabnicá per pri-
mena vegada un model de sabatilles anomenades
rrbatlrbarr, que assoliren un excepcional grau dlac-
ceptació, en un extrem tal que el nom is usual
per a designar en genenal aquest tipus de cal-
§at.

tilolts dels caminadors veunan, sonpnesos, cotn

srestá obnint i esplanant els contonns druna no-
va avinguda. Es un nou sector de Ia Via de Ronda

Nord o Ronda IbUnica, com srha de designar. Ha

dranar des de Ia Zona Esportiva en dinecció a

la Collada i srest) obnint pen etapes.

Anribem a una cruilla. Es lrindret denominat
Eis Esbarjos, un topbnim creat Irany 1914 per
iniciativa pensonal de mossln Fontanals, un sa-
cerdot' que pretenia portan peI bon camí eI jo-
vent de ViIanova. El seu comportament obcecat
(recondem tan' sol.s e1 seu rrin memoriamrt negatiu
a lrínclit Víctor Balaguen) fou Ia causa que 1a

seva obna no tingués continuitat. Aquell indnet
és ocupat avui dia per a Ia fabricació de wiski
druna acreditada manca vilanovina. A la dreta
deixarem lrinici drun ample .u.... (antany Camí

dels Capellans) vorejat a ambdós costats pels
locaIs drindústries de 1a fusta, eI cartnó i eI
fenno.

Trenquem doncs cap a ponent tot passant a

frec de les tanques de Ia Centnal EIéctnica
FECSA, que subministna IIum i energia a la vila.
Poc més en11)r deixem, a la dneta, el camí de 1a

Plana, avui dia de curta lóngitud, que condueix
a una zona industrial desconeguda per una gnan

majoria de vilanovins. EI tnajecte cap a ponent
finalitza en entroncar amb el camí dels Esca-
Ions, una important antéria nural del nostne
tenme. Si el seguíssim en direcció cap a migdia,
tindníem ocasió de comprovar que e1 pis és empe-

dnat amb lloses, i que ens pontaria fins a la
carretera de i.rAnbog, just aI costat .deI lilas de

1a Pallissa, a punt dtenderrocar. l,lolts vilano-
vins coneixen les bnomes que gasta 1a Rasa del
iliquelet (actualment cannen Pane Garí) en con-
vertir-se peribdicament en un veritable torrent.
Aixb dels aiguats en I I inici draquest cannen no

srorigina per generació espontenia a boca de

vial. Lraigua ve de més arnunt i el Camí dels Es-
calons 6s el principal conducte. De molt antic
ho sabien eIs nostres pagesos i dtaquÍ en ve

Irenllosat del darrer secton pen tal de salva-
guardar-10 de les erosions de I'aigua. Alguns
vilanovins -potsen pocs- poden recondar que

aquest camí en anunt mostnava algunes seccions
esgraonades en Ia part centnal per a facilitan
lrascens de Ies cavallenies en eIs tnossos cos-
teruts. EIs anys quaranta, la Germandat drAgni-
cultors obtingué una subvenció pen a milloran-
lo i desapareguenen els gnaons que motivanen eI
topbnim.
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Enfnont tenim Ia masia dren Panxo Fenren,

avui dia anomenada ItLos Caballitosrr. Continuem

amunt i deixem a 1a dneta les gnanges de Sant

Antoni i Ginalt, a lresquenra Cal Tupí dt0Iives
i Irestació-pou que subministna aigua a una im-
pontant indústria.

Fem cap a la Vaniant. Quan aquesta es tnagá
es menyspreá aquest impontant camí. Fou simple-
ment tallat. Al cap de poc srhagué dresmenar

aquest enr0n. Fou precís obrir un pont per sota
la Variant, quan ja funcionava aquesta carnete-
ra. Si bé era convenient donar pas aIs vehicles
dels pagesos i altne personal, també era indis-
pensable prograrnan ltevacuació de Iraigua que

en temps plujosos discorne per aquest camí. Des

deI punt més baix del pont, una canonada ponta
lraigua pluvial fins aI Tonnent de lrAiguacuit.

Passada la Variant tenim a la dreta lrentrada
al lr,las de 1a Plana. Una mica més amunt, a Ia nos

tna esquenra, hi ha un panell de carnens (f) que

donen accés a un seguit drhorts familians on an-
tigament hi radicava una bassa artificial deno-
minada de CreixelI, QUe doná nom a 1a pnopera

masia. En aquest indret, srhi entenranen durant
molts anys els cadávers de diversos animals
monts. Ena eL lloc designat populanment com a

trCanyetrr. Draquest fet en quedá constlncia en

el folklone locaI, quan en els balls populans
es parlava tant o més que es dansava. En el BalI
de les Gitanes, quan Ia Car^abassa r'ecitava Ies
seves desventures, el Gitanet 1i replicava:rrNo
trespantis Carabassa, que tu i jo farem un trac-
te, i de gats i peix pudent i carn de 1a Bassa

en Cneixell, no ens en faltará abund)nciarr. Sem-

bIa que no serien gitanos autbntics aquests que

srautodenigraven draquesta manera.

Celaloi
il6 Cr:ck€l1

( ¡r¡t¡g¡ )

o¡,qro ila
o11vo¡

¡ ¡¡ hrla ¿r.E
Crrl:clf.

Pllnol de l,es sitges localitzad€s a CroixelT el1967.

Fem cap a la carnetera de 1a PIana. Enfront
tenim Ia ltlasia de 1a Bassa de CneixeII, avui sim
plement la l|1asia i populanment La Figuena, bar-
restaunant. El lioc on hem arribat no queda mas-

sa definit per molts vilanovins. La majoria en

diuen Ia Plana. En realitat som a CreixelI, un

indret que ja és citat en un document r.elacionat
arrlb Vilanova datat eI i 305, junt amb draltres
quadnes situades en aquest tenme. Durant molts
anys fou qüestionada Ia situació draquesta Qua-
dna. La [i,lasia situada aI peu del Cami-na1 no

guardava cap vestigi. de notable antigon i per
tant no srhi nelacionava.

El vell edifici
de la Tirbina
onradici Ia
primerafábrica
dc gel de
Vila¡ova
(FotoI.Vireua)

aueve fé!¡,lee
IA PlB¡Á
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En instal'1ar-se cap el 1966 Ia nova firbnica
Pinelli-Picsa, fou necessani eixamplar lrantic
Camí-ral (del qual seguínem un bon tros lrany
passat i deixárem just a la l,lasia Cabanyes), i.

en eI cuns draquestes obnes sortinen .a 1a Ilum
un seguit de sitges que correspondrien a unes

respectives cases, o més aviat cabanes. La cerá-
mica necollida per lrentonn demostna una IIarga
ocupació de lrindnet, ja que la majoria connes-
pon a Ia cultuna ibérica. A1 comenEament de i967
srexaminanen els contonns i es dictaminá que al-
guns sectons de les panets de lranomenat Casalot
i algun tnos de marge immediat, que connespon

aI Camí de1 l'las dren Puig, pnesentaven un siste-
ma de construcció medieval i que podien coinci-
din amb lremplagament de la susdi.ta 0uadra. De

tot aixb, avui dia no en queda nastre.

Després druna breu pausa, continuanem pen

Iran.tic Camí-raI convertit actualment en Carre-
tera de 1a PIana. Es creua el llit del Tonrent
del Pas del Bou o de Can Banó. A lresquerra, hi
tenim les ternes deI PiuIan o Gnanja Alb). A Ia
dneta, eLs negadius de 1a Sínia l.tlagana, i a1

fons, els vessants ben pelats de la Talaia.

Passat eI Camí de 1a Pednera (que porta a1

cim del Turó deI ti'las Gros), tnobem un seguit de

canrerons corneponents a un barni drhorts fami-
Iians, coneguts també arnb el norn de banri del
Piulan. Anribem a 1a cannetera de lrArbog, que

hem de creuan amb pnecaució. A itesquenna deixem

Ies naus de 1a factoria Litotanqa.

Tornem a recobnar eI tnagat dei Camí-nal en

la seva forma oniginal mifien)nia, costerut, pe-
dregós i retongat; perb ja Ii queda poc temps,
ja que en un futun proper sená transfonmat en

un ample i cbmode accés al banri dels Sis Ca-

mins. A la dneta deixem un camí nost i pednegós

batejat pomposament amb el nonr de Rambla de les
FIors. Tenim a 1a dreta alguns xalets nesiden-
cials i una pista de tennis. Segueix eI canren
Colomina i poc més enll), a Itesquerna, eI ban

Pedralbes. A ia part oposada, eI desballestat
edifici anomenat La Tunbina, que dóna norn a una

banniada. Aquest casalot alJ.otjava una bomba,

una de les pnimenes de nodet instal'lades en el
tenme, que impulsava pant de Iraigua deI propen
dipbsit de lrAigua VeI1a, cap a Ia veina pobla-
ció de Ribes. També fou e1 local de Ia pnimena

fábrica de gel artificiaL de Vi lanova.

Deixarem a lresquenna un seguit drincipients
carreis i a la pant oposada eI Camp dren TaIla-
ferro, única zona de cultiu que resta en aqueIl
entorn. Per' sobne eI Camp, lrEscoIa lt'langalló
drE.G.B..i els Iallens Sant 14iquelr p0r a dismi-
nults físics i psíquics. Passanem un enfoncall
de cinc camins i emprenem la pujada pen un pis
pednegós i erosionat a causa dels aiguats. A la
dreta, hi ha el canrer Güe11 (? ) i et de John
Lennon, dedicat a 1a membria deI rrbeatlerr des-
aparegut.

Farem cap a 1a despensonalitzada cruilla deLs

Sis Camins, que dóna nom a 1a barriada. Antiga-
ment aquest indret portava eI nom de la Cneueta
dten Garí i ena el punt on coincidien tres impon
tants camins. E1 Rei.a1, que seguim avui, 1a Can-
renada, transitada principalment pels namats
transhumants que anaven o venien del Pinineu,
i el veIl canrí de Vilanova a Rocacnespa o a lrAn
bo§, passant pel Salze. Desapaneguts eIs antic!
rnarges, costa de reconlixer Irindret. Hi veiem

una cabina telefbnica que és 1túnica situada a

Irextnaradi del nucLi vilanoví.

No gaire lluny veiem el 14as dren Palau i uns

fnondosos pins que 1i fan costat. El camí de 1a

Cannenada está trasbalsat pen Ies obres de millo
ra i eixample que srhi fan. EI Camí-naI agaff
ara el norn drAvinguda de Somella (mai gnafiat
en el nétol) i es dirigeix cap aI sud-oest. Te-
nim canrers penpendiculars a dreta i esquenra.
Ai costat drun dedicat a FeIipe II', hi ha Sínia
Pujades, dedicada a elaborar planter. El subsbl
de tota aquesta zona denominada Somella és ric
en aigua fre)tica. Si bé 1a majoria de sondatges
han nesultat positius, també altnes han fraias-
sat en perforan el sostres dtignorades cavernes.

EIs estrets nranges del Camí-nal descriuen un

netongat doble nevolt en fonma de quatre. Deixa-
nem a la nostna esquena un canreró sense sontida
on eIs vehicles procedents de 1a pant de Cube-

Iles solen sofnir despistades enganyoses. Pen

aquest fet, algú doná aI vial el nom de Parany.

' Passem a fnec deI bar Los Cuatno Cantones,
de nom ben expressiu. El CamÍ-ral descniu un vi-
ratge i ens dinigirn ara cap a'migdia. A 1a poca

estona eI deixanem i agafarem ltAvinguda de San-
ta ltlaria, que ens pontará fins aI Fondo de Some-

lla; el creuem i segui.m cap al peu deI Tunó del
Juí del 11oro. Cap aI fons es destaca 1a població
de Cubelles, i aI darrene la xemeneia de 1a fén-
mica.

Es fa cap als xalets de lrextnem de 1a unba-
nització Santa filaria. Pen un conniol Iateral,
efectuanem lrascens fins a la cota 81, el punt
més enlainat d.raquesta serreta aillada.

En e1 llibre, recentment reeditat,ttset con-
tallas deI temps velltr, Teodor Cneus i Coromines
versificava Ia tnagldia dels dos amants cnisti-
ans, esclaus drun magnat sanraí resident a1 lJlas

Palau. Una cpnfident delatá a1 cabdill moro Itin
tent del bastaix drescapan-se amb lresclava prel
dilecta del seu hanem. Aquest stenfunismir, sen-
tint-se fenit en eI seu honon penqué una de les
seves dones pnefenís un home de baixa condició
abans que ell, que era tan podenós. Coléric, es
constituí en jutge i part i condemn) la parella
a monin penjats drun arbre del pujol on ens tno-
bem. E1 judici o rrjuítr deI moro batejá lrindret.

I
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LO JUHÍ DEL MORO ("

-ir"

f,x la llargatemporad.a
I-i que va subsistir la pau,
en temps del conrte Sunyer,
entre tls cristians y tls alarbs,
eran, Cels primers, fronteras
las montanyas de Garraf,

1'Io juhl del Moro", gravaf extret del llibre
Set Contall¿s del temps vell.

Fa alguns anys, aquesta llegenda quedá desmunta-
da, en investigan Viceng Canbonell els arxius
documentals del lnader i Rocacrespa. El nom con-
recte en altnes temps era eI Xup del l'loro, o si-
gui, una draquestes cisternes de poca fondánia
i moltes vegades amb sostre de voIta. Xup 6s un

denivat de Ia paraula dtonigen árabraljub' (a1-
gibe en castellá). Xup havia derivat en jup i
draquí a rjuít sols hi havia un pas. Aquesta cis
tenna existeix encara a 1a pant nond.del faldar
del turó, a tocan druns antics conneus. No ens

sápiga gneu que 1a llegenda no fos certa. Si més

no se salvanen les vides dels dos amants.

En un dia clan es pot contemplar un extens
panorarna des draquest tunonet vilanoví. En baixa
Éern pen un conniol i quasi intmediatament ntagal
farem un altne lateral a la dneta que baixa fins
a un fondal, que vorejanem. A lresquerna tenim
un cocó draigua pLuvial i al cap de poc, a Ia
dreta, eI Xup deI l,llono, actualment encimentat
a Irinterior.

El corniol dei.xa els camps i srinterna en un

bosquet feble fins a fen cap a un camí-pista que

segueix en direcció a migdia. AI fons, a la dne-
ta, es veu eI connal deI Tort i més a prop eIs
xalets de la unbanitzacíó deI Connal dren Cona.

Tenim ar"a a Iresquenra una fita de tenme, que

dóna norn a lrAvinguda pen on entrem i que és a

la vegada divisbnia entne Vilanova i Cubelles.

Som ana en terme de Cubelles. Agafem un camí
a la dneta, que passa a fnec druna cabana i es

fa drecera vonejant un panany, una cisterna i
un dipbsit.de sulfatar.Ens tnobem al costat del
Torrent de 1es Carbonelles, de timbes argiloses,
que neix en terme de Vilanova i passa a Cubelles
on es converteix en el Tornent deI Cementini.

A la dneta hi ha un pontet que el cneua. Un bon

camí ens ponta fins al Cementiri i seguim un arn-

ple canrer.

Lrentrada a Cubelles presenta un nranc immillo
nable amb 1a Tonre del Castell i eI Campanan di
I'Esgi6sia molt apnopats. Cap a ponent, eI Iunó
de Sant Pau, Gallifa i altres masies de lren-
tonn.

Entrem a ia vila i, tot seguint uns carrens
estnets i pintonescos, fanem cap al davant de

lrAjuntament. Un passatge immediat ens porta a

Ia placeta-mirador davantera al Castell. Si bé

del Iloc de Cubelles ja nrhi ha esment eL 977
(1013 anys ja), el castell és citat el 1042. Na-

tunalment no és e1 mateix que teniln aI davant.
En eI curs de Ies centúries srhi fenen afegits
i modi.ficacions. La dannena el 1675, segons 1a

data esculpida en eI llindar.

La fontalesa tingué diversos senyons. EI 1119

eI comte de Barcelona destituia el vescomte de

Cardona, Bernat Amat, de la possessió dels cas-
tells de Tamarit i Cubelles per Irabandó en qu¿

eIs. tenia i eIs don) als esposos Fortuny i Bea-
tniu, padrastes de Iresmentat Bernat Amat.

Un document datat el 1174 é's signat pen Gui-
llem de Vii.afontuny, Ramon de CubeIles i Arnau

de Iamarit. Podnien sen molt bé descendents dels

Pl)nol de Cubelles.
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esposos abans esnrentats. Ei 1229 Guillem de Can-
dona i GuiLlem de Claramunt es disputaren Ia pos

sessió de diversos castells, entne e11s el de

Cubelles. Srestablí una concbndia en pnesbncia
deI nei Jaume I i sradjudicanen a Guillem de

Clanamunt, el qual morí ltany següent. El cas-
teII de Cubelles passá a sen de Ponq de Cenvera,
que era fill de Guillem de Clanamunt. EI 1251,
Pong de Cervena el venia al rei Jaume I, confes-
sant que ho.tenia per al sobiná.

EI nét del nei Jaime I, AJ.f ons rrel Franctr,
confinmá, el 1287, eI pnivilegi de no alienar
mai de la Conona eI Castell de Cubelles. Tanma-

teix lrany següent el venia pen 30.000 sous i
una durada de cinc anys a Gibert de Castellet.
Paraula de nei...! El 1318, e1s habitants de Cu-
belles i Vilanova Iliunaren aI nei e1s 30.000
sous pen a redimir la venda dei CasteIl. Et 1354

es tornava a vendne eI Castell de Cubelles i el
poble de Vilanova pen 50.000 sous, venda que fou
anul'Iada peI rei.

EI i379, eI nei Pene eI Cenimoni6s donava eIs
lIocs i castells de Cubelles, Vilanova i quadnes

de ltentonn al seu cunyat Bennat de Fontiá. Mont

eI nei, eI primogbnit Joan despossei 1a seva ma-

drastna i el seu genmá de les possessions mal
aconseguides, penb aquestes passanen a sen admi-
nistrades per 1a seva muIler, Ia reina Violant,
dona de canácter enlngic que en don) possessió
a Guenau Alamany de Cervelló. Feina i diners cos
taren novament a cubellencs i vilanovins redimii
aquest tracte i1'Iegal.

Per a no fer-nos pesats passanetn de llang aI-
tnes vicissituts i empenyoraments sofents pels
nostres avantpassats. AI segle XVI posseien eI
Castell de Cubelles la famíiia Icant, i eI 1667

era possessió de Canles de Llupi) i de Vilanova
i de Icart, de la famÍIia vinculada al manquesat
drAlfarn)s. EIs descendents draquest darnen lLi-
natge han.estat els pnopietanis de1 Castell fins
a dates necents, a Ia danreria del 1987, en qué

fou adquinit pel municipi de Cubelles. Es dtes-
penan una futura i definitiva nestaunació..

Castell de Cubelles
(Foto J. Virella).

Deixanem doncs el Castell i iniciarem el re-
torn passant pel costat de lrEsglésia Panroquial
i seguint peI canren de Sant Antoni, nom dedicat
a la capeJ.Ieta en honon draquest sant situada,
abans que fos cannen, en un camí que enllaqava
Cubelles i Vilanova. Hi fanem una bneu aturada.
Es una petita esglesiola amb campanan de cadire-
ta, flanquejada pen edificacions posterions. A

la llinda, hi figuna la data 1694. En eI segle
XVIII aquesta capella estava situada aIs defó
nes de 1a viLa. Des de Irany 1610 existia unI
concbrdia entne Cubelles i Vilanova quant aIs
límits drambdós termes. El 1733 Viianova adquirí
Ies tennes del Pnat de Cubelles, rnanesrnes situa-
des a lrentonn del mas de lrtsquenner, ternenys
dra.iguamolLs sembnats de jonquenes. El i750,
trencant 1a concbrdia establenta, els empernu-
cats botiflers que regien ei. municipi vilanoví
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Capella de Sa¡rt Antoni de Cubelles (Foto J. Virella).



decidiren unilateraLment annexionan aquella zona

a Vilanova. Desprás drun Ilarg plet entre els
dos tenmes, La ReaI Audiencia de Barcelona pro-
nunci) senténcia a favon de Vi Ianova. Algun fa-
miliar del Sant 0fici devia jugan-hi a favon,
i tingueren 1a barra, e1 1764, de plantar'1a fi-
ta de terme davant mateix de Ia capella de Sant
Antoni, just a les portes de Cubelles. La indig-
nació dels cubellencs fou enonme, com és natu-
naI. Es fonmá un gnan aldanull que encapgalaren
les dones, arnancanen 1a fita i Ia llangaren a

lraltre extnem de la vila, als anenys del Foix.
Ltautoritat prengué cantes en lrafen. EIs homes

fuginen i sramagaren i quedanen únicament Ies
dones plantat cara. Un bon gnapat fonen detingu-
des i amb canros traslladades i tancades al Cas-
teII de Ia GeItnú. La fita fou r.eposada i alI)
srhi mantingué fins al 1850. Vilanova deix) de

din-se de Cubelles i adoptá 1a denominació de

Vilanova i la Geltr'ú.

Davant dtaquesta capella hi ha e1 liluseu de

l,ilitologia CI)ssica Travá, que hostatja un comple

tíssim recull documental de notable intenés mun-

dial quant a mitoJ.ogia grega i rorrlana. E1 carrer
arniba a Iraltura del de 1a Cneu i canvia de de-
nominació. Ara és eI Camí Antic de Vilanova (nos

altnes en diem de Cubelles). A punt de sor.tii
als defores, tenim a Iresquenna un gnan casal
amb sostne de pissanra. Es eL nestaunant que

ponta encentadament e1 nom de LIicoreIIa.

Arribarem al poc definit lIit del Iornent de

Santa 14ania i tnobar.em en aquest indr.et una fita
monumental de tenme. Continuant amb Ia histbnia
dels límits dels termes, ltany 1850 Vilanova de-
cidí neparar, en part, lrafront confenit als cu-
bellencs uns dos-cents anys enrene. La fita

Fita monurr¡ental de terme corestrDnent al 1850

en el Torrent de Santa Maria (Foto J. Yirella).

de davant la capella fou netinada i constnuida
la que.veiem ara. Pen cent, eI marbrista que es-
cuipí 1a piaca vilanovina no devia anan gaine
font d'ortografia. Es pot 11egir" "TERl4IN0 Y JU-
RISDICCI0N DE VILAN0VA Y QELTRU'r. Així enrrQ'r.

Tenim ara a Ia dreta els enllagos de Ia Vani-
ant C-246. A lresquerra 1a Granja del Peixeter,
terres del terme de ViIanova, pnopietat de cube-
Ilencs. Aquí el miI'lenani Camí Ve11 per.d el pni-
mitiu tnagat més o nrenys nectilini i sradapta
a Ia conbatuna dels susdits enllaEos. Superat
aquest revolt, ens queda a La dneta la Vaniant
i a Iresquenra el bosquet denominat Pins del Ro-
caIlís. E1 nom és modenn penb defineix exacta-
ment lrindret. Pel novembne de i978, en Jani
Fernen hi localitz) un seguit de fonats fets en

una llosa rocalli.sa i lrentrada deI que més tard
es definl.ria com un fonn drelaboració de cen)mi-
ca ibénica. Pels entorns es recollinen infinitat
de fragments draquest matenial. PeI juiiol deI
1986, anqueblegs aficionats de CubeIIes efectua-
ren una meritória labor de desbnossament del
fonn i sontiren a la lIum alguns forats més.

Dictaminaren que eren sitges ibeno-nomanes.

A lraltna banda de Ia Vaniant es veu el l4as

Esquerren de Dait i, més aI fons, el de Baix.
AI cap de poc tenim a Ia dneta eI Mas Sandi San-
ders. EIs tennenys draquests entonns, situats
entne eI Camí VelI i. 1a canneteea C-246, srhavia
previst de destinar-10s, a principls de la déca-
da dels setanta, a urbanització dtalta qualitat.
El pnojecte i posterior nealització de Ia Vari-
ant féu naufnagan Irintent. EI Camí Vell t¡^ans-
conre per entre alts rnanges, En temps plujosos
acumuLa bona quantitat draigua i els nostres
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Fom ibéric dels Pins del (Foto J. Virella).



Els Dos Molins @oto J. Virella).

avis, previsorament, deixanen en un draquests
rnanges un panell de petites arcades pen a donan

sontida a Itaigua. Són eIs anomenats Dos Fonats
gu0, a Ia vegada, també denominen la pantida de

Irentorn. A 1a part oposada tenim lrentnada aI
l,las Ramon, un xalet-masia construit no fa gaines
anys.

El pas de Ia Vaniant afect) el tragat dei Ca-

mí VeIl. Calgué construir un pont pen a salvan-
lo i fer-hi els accessos cornesponents. Aixb fou
entne el 1984 i el següent, quan fou inaugunat
eI nou vial pel mes dragost. A 1a poca estona
deixanem eI Camí VeIl i agafarem un antic camí

de canro que passa a Ies envistes del ltlaset dren
Perera. A pantir draquÍ el pis ás pedregós i un

xic difícil. Sracaba en un doble revolt i va a

panar al final deI canren dtuna urbanitzaci6.

Ens dirigim vens a les cilíndniques tonnes
conegudes atnb el nom derrels Dos l,lolinsrr, situ-
ats en un punt enlairat de la Senra de Santa L1ú

cia. Dins eI terne de Vilanova es conserven enca

na quatre draquests ginys que utilitzaven Ia
fonga deI vent. No se sap quan foren construits.

Se suposa que ho foren en el seqle XVII, almenys
e1 desapanegut I'lo1í de Ia Geltrú 6s citat el
1653. Fa moltíssims anys que en desaparegueren
Ies aspes i actualment són un detall pintonesc
dels nostnes defoies.

Fem cap novament a un dels carrens de la unba

nització IrAragai, iniciada al comenEament del
1963 anlb eI nom de lllasia dels 0cells, arnb refe-
réncia a I'edifici que la presidiria. El nom de

la partida srimpos) i dels ocells únicament que-
den . eIs noms dralguns carrers. En aquesta zona
hi ha Ies pistes de tennis del club local, inau-
gurades eI 1966.

Cneuat e1 fondal de lrAragai (sinbnim connoln-
put dtaragall o xanagall), ens trobem davant un

espai on sracumulen un bon grapat dtaenonaus fo-
na de servei. És eI Centre Aeri de Vilanova,
obna personal dren [lanuel Pons i FontánilIes,
un pilot aeri que ha continuat la tasca dels
aviadons vilanovins, estnoncada pen Ia guerna
civiI.

El centne fou creat Irany 1981 i a1 següent
ja stinstal'lava a lrAnagai amb un seguit drapa-
neIls cedits pen lrExércit de lrAine. Actualment
el Centre Aeri imparteix cunsos de formació pno-
fessional en Irespecialització de técnics de man

teniment dtavions civils, que també es poden s.:
guin en Ies aules de la Paperera.

La Caminada est) a punt de finir. Per un an-
tic, estret i costerut camí anetn a panar als dar
renes de la modernista l'1asia dreri Dimes, i en-
tnem en una zona de necents esplanacions. Ens

tnobem en el nou sector dei ilolí de Vent, panti-
da que rep eI norn per Ia pnoximitat de Irantic
ttlolí dren LlanEá, un altre dels que encana con-
senva ViIanova. Fins no fa gaines anys enen uns

llunyans defores. EI caminot que hi passava a

frec era Ia Carnerada (que ja hem tnobat als Sis
Camins). Com que aquest vial es dirigeix cap a

lrinterion era usualment utilitzat pen J.es pan-
tides de carlins que en les guernes del segle
passat atacaven Vilanova i eI barri manítim. Un

dia dragost del 1837, després de baixar novament
la gent de man, en tnanxar, tot de passada,'caIa-
ren foc a aquest moIí.

Ltaillament del t'101í finalitzá ltany 1962 en

inician-se 1a construcci.ó dei col'legi dels Pares
Franciscans, que porta eI nom de Sant Bonaventu-
na. Fou inaugurat per Iroctubne de1 1964. Cap

aI 1967 srinicianen Ia série de blocs drhabitat-
ges i4anagda. Desprás vindnien el Panc de Bom-

bers, el Panc del l'loIí de Vent, el Col'legi Ara-
gai, altres blocs d'habitatge i ara stestan po-
sant vonavies en una xarxa de canrens que quan

es comencin a edifican Ies cornesponents cases
fanan irnecognoscible eI panatge i quasi iI'loca-
litzable el l'iolÍ. Veunem una plaga circulan que

será ei centne de Ia zona i e1 punt on finirá
IrAvinguda Francesc Maciá. Per aquí fanem lren-
trada a ViIanova, finida ja 1a Caminada.

Nli
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El Moll de Vent, gener 1965 (Foto J. Virella).
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Aquesta descripció de I'itinerari ha estat
nealitzada amb Irajuda i col'laboració de Les se-
güents persones: en Viceng Carbonell, amb eI seu
arxiu de masies comarcals; en Jaume CarboneII,
en 1a recerca de camins i noms de lIoc, i en To-
ni Sagarra amb la cartognafia. fi1oItes grácies
a tots.

JOAN VIRELLA I BLODA

..r
¡r .'.\.L-.:.

§ r'/*\: ffSr.r..,
El Castell de Cubelles.
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