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Srl*tació
Ens agrada molt fer veure

t j-da, sal.udabl e, enriquidora i
a lrentorn de masies, boscos
vells camins, avui oblidats.

Si tot va bé, potser un altre
excusa repetirem 1'experiéncia.

Es per aixó que des de 1.'Agrupació Excursionista Ta-
laia i una mica amb lrexcusa de 1.a cel.ebració del M"ItLENA-

RI de Catalunya, proposem avui una caminada pe1.s entorns
de 1a nostra vila.

MoIts d'aqueÉts camins i al.guns d'aquests l. Iocs ja
existien fa mil anys i fins fa poc encara s'util itzaven.

Tot canvia, i és bo; no sentim cap nostá1gia del.s
que per anar a Ribes no tenien més remei que fer-ho de

Ia forma que avui nosaltres ho fem per pl.aer.

Nosal.tres únicament vol.em recuperar part de l.a memó-

ria histórica de Ia ciutat tot fent una mica d'exercici--^

Benvinguts i bona caminada.

a tothom com pot ser diver-
cul.turitzadora una caminada
i muntanyes, resseguint el.s

any amb una al.tra

SALVADOR BUTf

President de I ' A. E. TALAIA



NOTES:

A part de la descripci6 de I'itinerari que trobareu a lropuscle, é1 camí
estará marcat a totes les cruilles i llocs dubtosos amb senyals de color
vermeLl i verd, que s6n eIs de ltEntitat organitzadora. Hi trobareu els
següents:

vermellvercl n
camí que cal seguir

Recomanem de respectar eLs punts de reagrupament que stestabliran a1 l1arg
del reconregut.

Part de f itinerari travessa alguna propietat particular. Us demanem que
no us aparteu del canÍ a fi i efecte de no malmetre els terrenys de conreu
i, sobretot, procureu de no provocar els gossos dels masos habitats, amb
bastons o pedres, ja que us podrien atacar. Es una recomanació que ens
han fet els amos de Ies rnasies.

AI lloc on sresnrorzará, procur:em deixar-ho ta1 com ho hem trobat. I,lirem
ue no incrementar els munts de deixalles que malauradament es troben a Ia

X
pas barr

durant la Caminada será resolt per 1torg3

in cas de r:ra1 temps, lrorganitzaci6 es reserva el dret de decidir lfajorna
nent de Ia 0aminada.

at

nuntanya.

l)ualsevol inprevist que sorgeixi
nttzacíí.



CAMINIS MIL-LEINARIS
Un document de lrarxiu de la catednal de Vic

i datat eI 98.8 esmenta' entre altres Ilocs, el
rrcastnum Episcopaler!, situat en el nostre )mbit
comarcal i que cal identificar amb el castell de

Ribes. Pocs anys més tard, és citada una ttvilla
Episcopalerr que corresponia aI nucli pnimitiu de

la Gettrú. Aquests antics documents fan referln-
cia sempre a deixes, perlnutes o plets dels perso-
natges que detentanen eI poder en aquelles épo-
ques. De la gent del poble no en sabem quasi res.
Eren poc m,ís que bisties de clrrega i ningú no

ens dirá si eren gent resignada arlrb el seu destí
o covaven brots de rebel'1ia.

Drun parell de coses podem estar segurs.
Aquells avantpassats ni1'lenaris parlaven en cata-
Iá i, a més de treballadors, enen uns grans carni-
nadors, ja que no disposaven draltra sistema de

trasllat que les prbpies calnes.

Com a senzill homenatge aIs nostres anteces-
sors i anb motiu del l{i11enari de Catalunya' ens

propossern resseguir alguns dels camins existents
en aquells allunyats ternps i que, amb lnajor o rne-

nor fortuna, han arribat fins aIs nostres dies.

Creiem que entne Ia GeItrú i Ribes existien,
com a mínim, dos camins: els que avui en dienr

Camí VeIi i e1 CamÍ ReiaI o camí raI. EI primer
anava des de la Geltrú a Sota-ribes, i el segon

de Ribes a Cubelles passant molt al nord de la
Geltrú, conl per eludir Ia fnanja costanera.

El camí vell venia de Cubelles per la Colla-
da; tnavessava el pla de lrencara inexistent ViIa
nova i arribava a Irara dita plaEa deI Pou. Se]
guia per Itactual carrer de Santa l{agdalena o

dels Gitanos fins a la cneu dren Xiribia' on el
retrobem eñiára avui dia en forma de caní, perb

enquitranat.

Nosaltres avui sortirem de la PIaga de Ies
Casernes, on hi havia eI pont anornenat de Carro
per sobre el Torrent de Ia Pastera. Seguiren pels
carrers de les Casennes, Ouc de Ia Victbria i car
retera vella de Ribes, on enllagarem amb e1 CanÍ

Vel l.
Es passa per entre terreny drhorta arnb bones

sínies, con la deI Casador o la de IrDliba' aques

ta darrera anenaEada pel pas de la futura Via de

Ronda. Arribem al Ilit deI torrent de 1a Piera'
on siestá construint un pont per a Iresnentada
Via de Ronda. Seguin torrent anunt vorejant 1a

tanca de Ia zona esp,ortiva i trenquem pel camí

de la dreta, g9e fqrla párt del Ca¡í Vell.

Fem cap a la Via de Ronda oriental, en actiu
des de lragost dei 1988. La travessem amb precau-
ció i seguim el tragat deI Camí VelI, que ara des

criu un quatre entre granges de bestiar, amb un

pis molt maltractat i olors no gaire agradoses.
Sortosament se supera nlpidament aqúesta zona i
entrem a camp obert i aires més purs. Tenim a Ia
nostra dreta el camí de Ia Masia Nova, i a lres-
querra, una mica lluny, Ia masia de Carro (docu-

mentada ja al segle XII), que ens queda separada
peI tnagat de la carretena vaniant C-246. Hi pas-
sem a fnec en arriban a la fita que indica la pan

tió de terme entre Vilanova i Hibes.

Aquesta nova carretena, inaugunada dunant
Itagost deI 1985, es carregá part del Camí VelI,
fent perillós el seu seguiment, ja que eIs vehi-
cles hi cinculen a gran velocitat. Tot i aixb és

utilitzat lrantic itinerari per nodrides colles
de corredors de cross. El pis roquer presenta les
fondes: roderes que hi ñarcaren els carnos.

Creiem más segur no seguir per aquell tragat
per evitar riscos i continuar per una pista de

tenra que transcorne paral'leIa a la variant. A

Ia dneta podem veune un dels poIígons industnials
de Vi lanoveta.

Es fa cap al torrent de Solers i la pista
sthi capbussa, passant per sota eI pont de la va-
riant. A Ia pant oposada cal vorejar un ermot que

liinda amb eI talús de la variant i es fanh cap

a 1a carretera ilaristany, vial panticular que ara
trrena al Gran Casino de Barcelona, antigament na-
sia de Solens.

Draquesta finca, nrhi ha notícies al segle
XVI, quan ena propietat dels rnonjos de Ir0rde de

Sant Agustí. No gaire lluny hi ha un seguit de

tombes medievals excavades en roca tova. Lrany
1845 Solers fou adquirida pel. senyor Cassimir Gi-
rona, que hi openl una profunda restauració eI
1883. El 1909 ia finca fou adquirida pel senyor
Eduard l{aristany, gue hi instal'l}r les caves de

vins . rrl{arqu}s drArgenterarr. En aquelles dates,
Solers adquirí el caire de casa-palau que encara
cohsenva actúalrent. .

Travessada la carretera l{aristany, teni.n a

lraltre costat un carí carreter que transcorre
entre bosc i que seguirer en direcci6 nordrcap
a Solers. Arriben a una antiga saulonera, degra-
dada en lractualitat per haver-se convertit en

zona dresconbraries on sraboquen deixalles de to-
ta rena. Coincideix aquest indret arb una placeta
quadrada situada a rig trSjecte de la, carretera



14aristany, entne Vilanoveta i Solers. Aquí pneci-
sament tonnem a enllasar amb eI Camí VelI. Aquest

paratge, a més de ltinterls paisatgístic que amb

prou fe.ina conserva, té motivacions de carlcter
arqueolbgic. Superfícialment hi han estat trobats
diversos materials de terrissa molt dispersos,
que abnacen una cronologia que va dels segles III
a.n.e. fins al I n.e., classificant-ne utillatges
púnics, iblrics i romans. Pels rodals de Solers
també hi abunda Ia ter^rissa antiga.

Seguim, doncs, novanent pel Camí VeII. Tot
just en sortir del petit i esclarissat bosquet,
tenim a mir esquenra el tnencall que ponta a Can

l'lironet deI Bosc, masia molt ben conservada i amb

la part de ponent quasi tota nova. La part vella
és refonEada amb contraforts.

EIs l,lironet enen pnocedents de Can l,|iró de

l',|ontgn6s, i durant el segle XVII foren propieta-
ris de Xoriguera. Un Joan l{iró deI l,|as Xoriguer^a

fou negidor'de Ribes el 1759, mentne el seu con-
temponani Joan liliró del l,lontgnós ho era de Vila-
nova, tot i essent fill de Ribes. El darren i'liró
de Can I'ilironet va vendre, lrany 1963, ia propie-
tat a Joan Comas i VaIls, que moní el 1969, pas-
sant així a Ia seva vídua. En aquesta masia,hi
va néixer, Itany 1858, Joan 0liva i t'li1á, molt
conegut a Eancelona per rr0liva de Vilanovarr, 0X-

cels antífex en lrart de la impremta. Durant la
darrera guerra canlina, eI masoven Soldevila va

deixar La másoveria a 1a família Ferret, que en-
cara la conserva.

Continuant Ia ruta, a1 cap de poc ens topem

amb Xoriguera, un lnas un xic insblit, diferent
dels que tenim ocasi6 de contemplar. L'actual edi
fici és más aviat un xalet modernista bastit a

sobne les restes drun casal més antic. La seva

data de construcció és del 1913, i nrera propie-
tari en Pahissa, de Vilanova. Hi predomina el
totxo vermellós. Tá un caire casteller amb diver-

ses garites i menlets; torratxa guadrada amb pi-
nacle punxegut i dos rellotges de soI; terrassa
amb forma de templet oriental i columnes salomó-
ni.ques. Es una meravella arquitectbniia digna de

conservaci6.

Com hem dit, 1a casa prirnitiva formava part
r¡ Ia finca llironet, perb se sap que existia ja
e,: eI segle XIII, quan hi vivia Arnau de Xori-
guer, síndic de Ribes el 1269. Ourant els segles
XVI i XVII fou dels Puig de Xoriguera, fins que

pass) als I'lironet. DeI 1759 al 1796, en fonen ma-

sovers la família GiraIt. Fou notori un combat

amb els canlins lrany 1836.

E1 xoriguen és un ocell falcbnid ben conegut
a la comarca.

l'lés enIIá, a lresquerra, es veu un xalet de

construcció recent. A la dreta hem deixat un camí
draccés que fou tallat per Ia variant i encana

espena un pont pen a superar-Ia. A Itesquenra hi
ha un moIí de vent, metll'lic, que deu fer moune

una bomba dtaigua.

Creuen seguidanent un ramal de rec del pantá
de Foir i entnem novament en zqna de bosc. Per

aquests rodals sthan trobat diversos friagments
de tenrissa iblrica i tamb6 dralgu¡s cogons (sit-
ges? ) actualment tapats t gue justificarien eI
nom de Ia masia, encara que en queda un xic sepa-
rada. Uns gossos lladradors acostumen la fer-hi
acte de preslncia.

La masia ja és esmentada al segle XIII amb

eI nom d. "I3l¡g1|1!grr. Cocons o codines són

els clots natunals excavats en la roca i on sol
dipositan-se lraigua de la pluja. La masia té bai
xos i dos pisos, amb una porxada de tres arcs en

el de dalt. Es propietat de la famí1ia Foradada
de Vilanova, i la nissaga Butí en són masovers
des de fa moltes generacions.

Xoriguera (Foto: V.Carbonell,lg6S)



Aquí et Camí Vell comenga un procés de degra-
dació impanable. Seguim de moment per un nou camí

que ens portará fins a una placeta-claniana de

pis saulós on, si fa bon temps, convida a fer-hi
un mos. En un racó hi ha una coveta de poca pro-
funditat. Draquí surten divensos camins; nos-
altres en seguirem un de poc pnecís que torna a

enllagar amb e1 Camí Ve1l. Continua essent de pis
saulonenc. Esdevé estret i creua la capgalera
drun fondal amb fruiters plantats a la nostra dre

ta. Puja un xic i deixem un camí lateral a 1a dre

ta.

Ens trobem en un collet de pis gnoguenc propi
del so1d6. Una fita de testa venmellosa marca el
Iímit druna propietat. Si seguíssim eI Camí VelI,
veuníen les fondes rodenes marcades en un secton
de pendent empedrat. Al fons de Ia baixada el ca-
mí es pend, i en recobrar-Io el trobem taponat
per espessos esbarzers. 0ecidim, doncs, fer una

manrada i seguin un camí nou que voreja Ia Finca
de Can Ferret o Masia de les Farigoles.

Aquesta antiga finca, immediata al poblet de

Puigmoltó, és actualment propietat, en part, drun

ciutadá germlnic, que va edificant un robust mar-

ge dtantiga tlcnica comancal a Irentorn del seu

terreny.

Anem a parar aI camí que va de Puigmoltó a

Sota-ribes. El pis és planer i es dirigeix cap

a la part del darrera de lrHospital dels Panes

Camils, modenna edificació inaugurada I'any 1973

i destinada a residlncia geriltrica i a nedicina
i cirurgia en general.

0cupa els terrenys de Irantiga finca de Can

Dosdiners (ilaset dren CoIl i lias Ronaní, anterior
nent). La nasia es conserva encara. Es de t'ipus
basilical amb teulat a quatre vents. Prop de 1a

casa hi havia unes gran cavitats artificials to-
talrent enrunades Qü0, segons la veu PoPular,
eren aragatalls de contnabandistes. Entre aquesta
rasia i la de can Ferret srhan trobat uns escas-
sos -fr.agre nts de . cerhica sigil'lata.

Els Cocons (Foto: V.Carbonell,1965)

Cneuem, doncsr pels darreres dels Camils i
fem cap a una antiga cruilla de camins. Tonnem

a retroban el Camí Vell. A prop hi ha la masia-
xalet del l,,lur, constnuida eL 1922 pen iniciativa
del senyor CanIes l',laristany. l,lolt a pnop draques-
ta mansió hi ha un gran exernplar de pi de molt
bona estampa.

Poc més enllá hi ha la gran masia, quasi
un caseriu, de la Fassina, que es diu que havia
estat oficina receptora dels tributs cadastrals
de Ribes. Alguns dels impostos enen entregats en

esplcies, i per tant hi havia pnernses i cups per
al vi i magatzems per al gra. Iambé es diu que

havia estat fassina d! elaboració d'esperit de vi,
i draquest fet n'agaf) eI nom. Actualment part
de 1a finca és dedicada al desballesta¡lrent de ve-
hicles.

No gaire IIuny de la Fassina hi ha can Feina'
masia també coneguda amb el nom de can Llindai'
topbnim nelacionat amb el mas de Llinda' drAvi-
nyonet deI Penedls, dron procedien eIs masovers

que Irhabitaren en una data ignorada. Actualnent
hi viu Ia farní1ia Guillaumes, un cognorn drorigen
occitá, cora molts altres de Ribes i 0livella.

Des de la cruilla inmediata al.s Camils, ens

diniginen vers Ia masia de Cgn Fontanals'' una

gran rnasi.a amb capacitat per allotjan-hi nés de

dues famíIies. Des del segte.XVII es tenen noti-
cies drun Jacint Fontanals. En els anys 1916:17
era pnopietat del poeta Ferran l,laristany, QU€

tractá inútilnent de canviar-li el non pel deI
rrl{urI, topbnio que adopt}'eI casal proper del seu

parent (filI o gern)?) CarIes.

Ben a pnop de Can Fontanals hi ha la nasia
de Can Jove, que als anys vint era propietat dren

Josep Roig i Punyet, quan es feren rillores
o eixanples dirigits per Irarquitecte Josep Font

i Gur). En les i¡rediacions, en eI lloc dit el
PIanot, es feren troballes de Iloses de pedra so-
bne tonbes i dues ¡onedes rolanes. En els pins
de Can Jove es varen recollir raterials iblrics.
Pels seus rodals hi abundet.les ostre,s fbssils.



Passant pen entre les cases de Can Fontanals
i Can Jove, el Carní VetI es dirigia directament
cap a Sota-ribes. Aquest sector de camí, inutilit
zat des de fa molts anys, ha acabat per desapa-
rlixer.

Farem, doncs, una marrada passant per davant
de Can Jove i, davallant pen fort pendent enosio-
nat, salvanem eI desnivell de les timbes dren Fon

tanals, que són Ia riba dreta de la riera de Ri-
bes.

Creuem eI lIit, quasi sernpre sec, i ens diri-
gim cap a Ia zona espontiva del Bosc de Plaga.
Aquest topbnim sembla indicar qu.G-Iffi.
hi haur"ia en aquest indret un nodnit bosc de

pins, dels quals queden encara alguns exemplars
escampats prop de les pistes de tennis i camp de

futbol.

A la p4rt de llevant hi ha un sector de re-
cent urbanització, gu€ ha eixamplat notablement
eI perínetre unbá de Ribes. Travessant en línia
recta el Bosc de Plaga, ens dirigim novament cap
a Ia Riera, que travessarern pen la Palanca, pon-
tet per a vianants i per a vehicles lleugers; Ii
fan costat alguns robustos pins, sobresontint lta
nomenat Pi de la Palanca, de tronc biforcat i de

notable algada. 0es draquí podem contemplar la
bella estampa deI Castell de Sota-ribes, ItEsgIé-
sia Vella i eIs timbots argilosos que els fan de

peanya.

Sorprln la multiplicitat de noms que srhan
donat a aquest castell. El primer esment, datat
a mitjan segle X, és el de castell de Bell-l1oc.
El 988 tenim un castell Episcopal o deI Bisbe.
El 990, castell de Ribes, i actualment de Sota-
ribes. Tots són v)lids. Está situat en unrrbell
IIocrr, un bell indret que han copsat des de dife-
rents angles pintons i fotbgrafs, i més ho seria
mil anys enrere, guan boscos i espessa vegetació
envoltaven els contorns. Castell del Bisbe, p€r-
qu¿ era propietat del bisbe de Barcelona Vivl o

Vives.0e Ribes, o Sota-ribes, per estar envoltat
per Ies alteroses ti¡bes argiloses, solcs obents
per Ies rieres de Ribes i de les Esplugues.

Lthistorial draquest castell ocuparia una ex-
tensió considerable per aIs modestos propbsits
draquest opuscle ,iivulgador. Tot es refereix a

una continuada disputa de propietat entre bisbes
i nobles o entre parents druna mateixa nissaga.
Ja tots són rorts i ben enterrats. 0eI poble hu-

.lmil ni mitja paraula, a pesar que foren ells els
veritables forjadors deI terne i, a nás, anb eI
seu Iaborar diari anaven bastint lri,diona a¡b no-
ves Iocucions i mots relacionats anb els atuells
enprats i les foroes de treball.

De lrantic castell es conserva la robusta tor
re de Irhonenatge i un habitatge posterior. La

torre és de planta rodona i té 19 n dralgada, re-

Castell de Be11-110c o de Sota-Ribes
(Foto: V.CarboneIl, 1974)

matada amb nerlets. EI dilmetre és de 7 m, amb

un gruix de muns de 1,80 m. En eIs darners temps

corn a castell, serví de presó. En lranrebossat
de les panets inteniors es poden veure grafits
de vaixeIIs, figures humanes, molins de vent ' i
altres figures esquemátiques. Actualment el cas-

tetl és propietat del municipi i el té llogat aI

prestigiós corebgraf Josep Lluís de lJdaeta, que

lrha nestaurat amb un gnan encert digne dtelogi.

Adjunt aI castell hi ha el pintoresc nucli
de Sota-ribes, format per lrEsglésia VelIa, edi-
ficada aI segle XVII, substituint-ne una de pri-
mitiva romlnica. Deixá de sen panroquial el 1910

en beneir-se Ia nova església del pia. Al costat
de lrEsglésia VeIla hi ha la Rectoria VeIla.A un

nivell inferior, prop de1 llit del torrent de les

Esplugues, hi ha la Casa deI Terme, prinitiva seu

de IrAjuntament ribetá i de les prineres escoles

per a infants. Actualnrent está a cura de la famÍ-
1ia Arnenter-l'|oI, gue Irhan nestaurada, salvant-
la així druna fatal destnucció.

Pen sota la Rectoria VelIa hi ha Can Deumaju-

di o Can Bargalló' que fou habitada per Ia pres-

tigiosa escriptora i periodista taria Dolors Ser-

rano. Dues cases juntes són Can Pilena i Can Xi-
cotell o Can Pastera. I final¡ent Can Robanyo i
CaI Cisquet, aquesta darrera la lés roderna'

Pen sobre Ia ti¡ba, a Italtre costat de la
carretera de SoIers, hi ha Cal Cotxe o Cal Canye-



llenc, o tambá eIs Marroquins, per estar habitada
actualment per un grup de persones draquest estat
nord-africi. l,lés cap a ponent hi ha Cal l,lonjo Xic
o Cal Jaquetes, i quasi al cantell de Ia timba,
Can GinaIt o CaI Guaitatimbes.

Després dtun breu descans en aquest interes-
sant indret, seguirem la ruta passant entre la
vella església i el cementiri, aquest darrerament
eixamplat, segons ens diuenr' necessáriament dren-
gá que stinstal'Iá la residéncia gerihtrica dels
Pares Camils.' Podem veure el revolt que descriu
1a Riera pen sota les timbes de Sant Pau, que te-
nen un notable interés paisatgístic arlcies a les
capricioses erosions que srhi formen. Aquí srhi
han obert unes curioses galeries artificials des-
tinades actualment a Ia cria de xampinyons. Sem-

bIa que Irindret ja fou utilitzat en Epoques re-
culades, ja . que en un dels timbots Iatenals, hi
fou localitzat un forn i pels rodals es troba ce-
námica ronana.

Et camí que seguim presenta un sector empe-

drat. Creiem que deuen ser vestigis druna via
miI'lenlria drun ramal que enllagaria Sota-nibes
arnb el Camí Reial al qual ens dinigim. Creuarem

un bosque que voneja un sector saulós on sthan
fet extraccions i presenta diverses Ilodrigueres
o caus excavats per animalons silvestres.

Aninem a parar a la Hasieta, casa de canp ha-
bitada, on solen donar-nos un sobresalt un parell
de gossos lladradons. Per aquests indnets srhan
trobat materials grecs, púnics i iblnics.

Fem cap al camí ral que procedeix del banri
de Ies PaneIIades, passa per Irermita de Sant
Pau, la Coma i Can Ramonet. Procedia drOlesa i
0Iive11a. EI seguim, deixant a 1a dreta 1a masia
de Can Ramon, que queda mig amagada pel boil
sota mateix deI ltlontgrós. Tá nolt bona estarnpa,
foroant tres cossos i amb golfes ponticades a la
part superior. Srasseguna que fou edificada a ltE
dat l{itjana, encara que no nthem vist refer}nciei
documentals. Grans extensions de vinya per la
part de nigdia i a ponent, aparentnent en una con
tinuada planura. tn- realitat, el sector és creuaf

per una pregona torrentera draltes timbes anotne-

nada de Ies Esplugues, on alternen les argiles
rogenques,. el sauló gnoguenc i e1 conglomerat pi-
nyolenc, que corn una munalla de formigó evitá que

lrenosió sranés estenent riera amunt.

Seguint pel cami nal, enllacem amb la canre-
tena de1 l'lontgrós, de pis cada vegada más degra-
dat. A continuació ve un seguit drhivernacles des

truits, emplagats en eI clos druna antiga terre-
ra. Tot just passats els hivernacles, e1 camí

nal, pen un tnam degradat, es desvia cap a po-
nent, enllagant amb un secton de camí rural amb

el pis eixamplat i millorat a cura de ITINE14 Ires
tiu dei 1986, segons un gran nltoi plantat per
Ia Diputació i amb un gnos forat que'sembla cau-
sat pén un rifle de cagar elefants. Un rltol més

petit indica que eI camí mena a un camp de tir.
Vaja!

Si bé el pis fou millonat no

el tragat que continua essent
camí raI, sinuós i amb sobtades
des, passant per Can tlpqlgrós i
0ptem per seguir una drecera.

Ens tnobem en una careneta molt planer^a deno-
minada la Serna, que des deI l;lontgnós sresténfins
a les noques del IitoraI, separant les conques
hidrolbgiques de 1a riera de Ribes i de la Piera.
Un gnup de masies separades conformen un nucli
que agafa també aqueII nom. Són Ca I'Aparici o

Can Climent6, 1a Serra i Can Vidal de Ia Senra.
La m6s notable és la Serra, o també Can Roig

de 1a Serra, constituida per diversos cossos dre-
difici tancats amb baluart i una torre de defensa
de planta quadrada. Aquesta masia la podem veure
molt a prop.

Hi ha esment documental de Joan Roig, major,
hereu pagls de la Serra, lrany 1538. En el segle
Xt/III hi vivien Bernat i Giralt Sasenra. PeIs ro-
dals srhan fet tnoballes de materials gnecs, ib¿-
rics i rolnans.

ho és certament
el deI mil'Ienari
pujades i baixa-

Can I'lasalleres.

La Serra (Foto: V.CarbonelI, lg67)



Davant de Ca lrAparici agafem un trencáll de

camí en direcció a ponent. Veiem una olivena de

tronc retorsat que, si no mil'lenlria, alnenys deu

tenir alguns segles drexistlncia.

Creuen conreus i petits bosquets. En un dra-
quests, hi ha una petita cabana drobra amb sostre
de canó, i poc més enllá una cisterna anb aigua.
Seguirn un corriol per un antic camí dresbarzers
cremats i enllacem arnb una pista que ens nrena

fins a Can l,lartí.

Ltactual nasia fou construida pen Pau SoIer
i l,torell (a) Girabals, a sobre les parets de ltan
tic |tlas [,lartí, que fins al segle passat havia por

tat el nom de I'lartí de l'las Roig' possiblement em-

parentat amb els Roig de Ia Serra. La masia és
? ^.una magnifica nansió senyorial amb un beII fines-

tral al centne dq la fagana, golfes, una tonratxa
ai mig de lredifici, garites cantoneres, calrrpanar

metá1'1ic de cadireta i un baluart-terrassa. Hi

ha esculpida la data 1870 i les inicials P.S.
dren Girabals. DeIs Solers passi a Ia família Ale
gre, co-propietaris de la fi¡brica de la Rambla,

i que foren mass.ivament assassinats en una tr}gi-
ca jornada de Irestiu del 1936. Fins fa poc ha

posseit Ia finca en Josep Giró, i recentment ha

estat adquirida pen Ia famíIia AIb-2r per a desti-
nar-1a a Ia instal'lacio de quadres cavallars.

A la paqt del darrere de la finca hi ha el
dipbsit de lraigua de ltAqüeducte rrPríncipe Alfon
sorr, que abasteix el poble de Ribes.

Tornem aquí a enllagar amb el camí ral. Ani-
rem davallant per entre el bosc i vorejant la fil
ferrada de Can Parés. Exterionment la masia ni-
presenta cap detall drantigor. A lrinterior hi
ha dos arcs ogivals, fet que delata Irantiguitat.
Les panets són talussades. Un parell de gossos

solen Iladran ferotjament aIs vianants al llarg
de Ia tanca.

Arribem a Ia Ij!g-9|g|[ggg1, nasia situada
quasi al línit de terne entre Ribes i Vilanova.
Presenta una torratxa de planta quadrada anb ner-
lets, rnolt restaunada. Aiguns detalls interns de

la mansió donen idea de lrantiguitat del conjunt.
En lrantigor sern deia Quadra del Cortei i era
residéncia deI Veguer de Vilafranca, fet que ori-
gin) eI seu nom. Amb fagana encarada a nigdia,
presenta uns nobustos contraforts.

Els primers esments s6n del segle XIV,dc quan

hi vivia Guillen de rrCorteliou (135S). El 1381

consta co¡n a foc (casal) del casteIl. de Ribes.
El 1401 consta que fou establert un veÍ de la Gel

trú en terres de la Quadra del Cortei prop de la
capella de Santa llagdalena. En el testarent del
1603 fet per Frederic drAvinyó, hi constpn els
tÍtoIs de senyor de Ies Quadres drEnveja (Sant

Joan) i de Cortei, perb al uateix segle se lrano-
aena ja trtorra deI Veguertr.

A mijan segle XIX er^a propietat del manquls
de titontilla, cornte de Torralba. EI 1882 lradquirí
Josep Ferrer-Vidal dels Desnassieres.Fernández
de Santillan. El 1896 van inaugurar una capella
pú51ica sota ltadvocació de l{ania Auxiliadora.
Fou -aleshores quan el casal fou reformat al qust
de lrlooca, necarregant-ne el neo-gbtic. Continu-
en propietaris' eIs Ferrer-Vida1.

Just a lrentrar en eI terme de ViIanova, te-
nin a má dreta una zona intensament urbanitzada,
al¡b horts familiars i xaletons. La urbanització
és tan confusa que ha ocasionat un procés de fita
ció entre els termes de Vilanova i Ribes p.. t.T
drestablir una delimitació racional. A la part
nord dtaquest secton, hi destaca lrencastellada
i blanca mole de1 ilas de les Catalunyes, anb tor-
natxa emmerI.t.d.,ffi lrespadat
de 1a pedrera dren Roca.

El pis deI,,camí nal és pavimentat amb formigó
(ratllat per roderes de quan encara estava ten-
dre ). Lrobra 'fou executada ltestiu del 1988 amb

despeses dels jnombrosos parcel'lers de 1a contra-
da. Hom diu leue els que hi feren les ratllades
foren precisamént els que es negaren a contribuir
en les despeses. Davant drun rltol que indica eI
camí deI l,las Boticari (Apotecari en realitat),
fem una petita marrada que, travessant per sobre
el rec del Panti, ens porta a la zona parcel'lada
del llas de Santa llagdalena i aI camÍ dtentrada
a aquesta finca.

Se sap que I'ermita existia I'any 1596 i que

en tenia cura un ernitl. La nasia sembla que és
posterior. En lractualitat se celebra un aplec
anual en 1a seva diada, amb audició de sardanes
i repartirnent de coca als assistents.

Retornant al camí ral, creuen un fondal que

davalla des de lrextren occidental de la pedrera
dren Roca. En prirner terme es veu el Has Alonso;
nós enrere el Corral de Carro i, per .l6iiTffi-
drera, el Corral de lrApotecari, casalot enrunat.
Per aquests rodals hi ha les llines de la Terraire
i del l{as Alonso, drextraccióffi
llestr i angila grisa, respectivarnent.

Tenin ara a la nostra dreta la ilasia Sa¡á,
antisa nasia anb afegits ¡oderns. l. llñiffiI'
és encarada a nigdia i anb teulat a dos vessants.
Antiganent ena coneguda anb el non de Corral dten
!lartí, ja que junt anb el desaparegut !las Borrls
(possiblenent en el lloc que avui ocupa Ia flbri-
ca llarquls) era de la nissaga dels flartí, cone-
guts des deI segle XVI. AI segle XIX fou adquiri-
da pels Sarh i neforrada per ltarquitecte Font
i Gu¡ir. En una finestra hi veie¡ la data tardana
de 1910.

La pista encinentada fa un girada cap a rig-
dia. En realitat el caní ral segueix dneturer.
Ara ve un sector altarent degradat, arb rarges
enderrocats, deixalles i una excavació lateral
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farcida de matalassos, sofás i seients de cotxe.
Una veritable menavella! Comptant que aquest-iLil
nerari formaná pant del Senden de Gran Reconregut
92, caldrá soI'Iicitar lrajut de les autonitats
municipals per a dignifican-Io.

Es desemboca a la carnetera particulan de

lrempnesa téxtil 14arqubs i aI cap de pocs metres
se surt a la carretera de Vilanova a Vilafranca,
que creuarem amb precaució.

A la part oposada segueix eI camí nal, ara
arnb pis drasfalt i rltols indicadors que porten
a Ia masia Cabanyes i a les caves Jaume Serna.
Al cap de poc tenim davant nostre la I'lasia Fnede-
ric, que antigament quedava situada a Ia cnuilla
de la primitiva carretera de Vilafranca (avui Ton

rent del Llimonet) amb eI camí ra1. Té una torrat
xa de defensa i cap altna característica destaca]
ble. El 1739 era coneguda corn l3g!g|[§|9g.
i deI camí ral seln deia Camí t'lolinant. lilás ante-
riorment, el 1591, sern a.i. 1". f..*g, dten l,la-

gí Ferret del llasos, descendent druns antics pro-
pietanis del propen l{as Sardet.

Si bá lritinerari que seguim ha estat eixam-
plat i nillorat de pis, segueix el mateix itine-
rari retorgat deI camí ral. Cap al nord ens sor-
prln la visió druna minúscuIa i nova capelleta
blanca, que sembla cornespondre a 1a finca de lra
nonenat l{as Pepi. l,lés cap a ponent, hi destacf
1a compacta copa deI Pi Gros. Al cap de poc tenirn
a Itesquerra el l{as Sardet, una altra masia amb

torratxa de guaita i alguna garita cantonera.
Queda situada a la cruilla del ca6í ral anb eI
ca¡í dels troasosrr, aquest darnen procedent de Vi-
Ianova i conegut actualnent con camí de la nasia
Cabanyes. El Í739 era conegut amb el non de I¡s
Safons i era propietat de l{anuel Pers. }lés anti-
garent se lranonenava llas dels l{asos. Prineranent
fou áren Jaume Femet,G;jT;I;eu de la Gel-
trú del 1591 ja era de }liquel lliró dels ilasos.
Aquest nor era tan estls que fins i tot el tor-
rent llindant se lranorenava rrtornent dels llasosrl

en el neculat any de 1409.

Can ltlartí o Can Girabals (Foto: V.CarboneII,1965)

A la pant oposada draquest tornent sraixeca
el casal constnuit pels 9g!ry_1 rany 1798, dres
tii neoclássic, al costat de lrantiga masia Pane-

llada, avui desapaneguda.

Aquest darner lnas era propietat dren Felip
Par^ellada 1'any 1591 i limitava a Ilevant amb Ies
terres de i'liquel t'lir6 dels ltlasos (l,las Sardet),
i a ponent amb el torrent de la Pastera i per

tant dins e1 terme de la Geltrú. El 1739 continua

va essent propietat de 1a famí1ia Parellada, penb

lrany 1 790 fou compnada per LlorenE de Cabanyes

i Fuster. Fins a Irany 1820, 1a casa portava en-
cara lrantiga denominació de l'|asia Parellada en

els documents, penb eI poble cornenga a identifi-
car-la amb els nous propietanis i designar-la amb

el seu nom actual.

Hi nasqué eI poeta Flanuel de Cabanyes i Ba-

llester, i eI conegut pinton Alexandre de Caba-

nyes hi visqué molts anys. El fitl del pintor,
en Joaquim de Cabanyes, en representació de Ia
famíIia, traspassá la masia a I'Ajuntament vi la-
noví el 1975 amb el compromís que conservós la
masia i I'adequés con a centre cultural. Les

obres de consolidació stiniciaren el 1982 i fou
inaugurada peI desenbne de 1984. Actualment hi
ha el projecte de transformar eIs rodals de 1a

finca com a parc natural i centre dresbarjo.

Hem deixat eI camí ral i seguia ara el de la
nasia Cabanyes. El torrent que teninr a 1a dreta
es va embarrancant i agafa profunditat. Al cap

de poc tenin a la riba oposada una zona urbanit-
zada en for¡ra anlrquica en el Iloc conegut per

Entre Dos Torrents, ja que queda lirnitat per 1es

tinbes dels torrents de Ia Pastera (o deI ilas de

ItArtís) i e1 de Ia liasia Cabanyes. Aquest sectot'
quedir rigpartit al tragar-se Ia variant de car-
retera C-246. Les parcel'Ies i .xalets de la part
nord tenen el nor de trValle de las Deliciasr(?).
Les del sud, Bon Repbs.
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Es creua pen sota el pont de la Variant i es

desemboca en la nova zona industrial errbniament
designada de Ia Pastera, ja que aquest torrent
no hi limita quasi gens, excepte en una petita
franja del sud-oest. A lresquerra tenim la nova

factoria CAVIGEL-PIRELLi, i a la dneta una bar-
riada de casetes situades sobre Iremplagament de

lrantic 14as [lossanno. Una ampla avinguda enqui-
tranada ens condueix cap al nucli ,urbá de ViIano-
va.

Cap a ,Itextnem sud tenim ara a 1a dreta un

altne banni anlrquic edificat per sobre el Camp

de les 0livenes o Camp dels Gossos, anomenat així
pen havér estat eI canyet o cementiri dels gossos

sacrificats pel Pedret. A Iresquerne hi ha la
gnanja de Can t'tartí.

Estem ana a lraltura de lraiguabarreig deis
tonrents de la Pastera i de la I'lasia Cabanyes.
A 1a pant de ponent, just a lrentr^ada deI Caní

dels CapelIans, hi ha la tonre dren Garre.ll, edi-
ficada I'any 1874 en el curs de les darreres gue-

rres carlines. Deixem Ia pista asfaltada i dava-
IIem cap aI tornent de Ia Piera, cneuant-lo pen

un pont sense baranes i que sembla molt antic,
quan en realitat fou constnuit e1 setembne del
1959. Anterionment es creuava per un caní a gual.

Tenim ata :^a altra torre antiga a la nostra
dreta, és tronco-cbnica i amb merlets. Aquesta

és més antiga, construida el 1837 en eI curs de

Ia primera guerra carlina. Portava el ponpós nom

de la Imrnortatitat. Si més no ha arribat als nos-

tres dies. Segueix lralta paret de tanca dels Jo-
sepets, veritable muralla de Itlpoca citada' amb

espitlleres per a vigilar i obrin foL. La tanca
srestén fins als darreres de lrantic Ieatre Apo-

l'1o.

Has Sardet (Foto: V.Carbonell,l965)

A Ia part oposada hi ha 1a pintoresca barria-
da dels Set Pecats l{ortals, adornada per un for-
mós pi. Segons Ia veu populan, aquest nom fou ori
ginat pen lrexristéncia en aquest barni dralguna,
o algunes r c{ses dedicades a la prostitució en

benefici de Ia tropa allotjada en les properes

casernes. Ei 'barni fou totalment destruit en el
cuns drun aiguat oconnegut el setembre de 1923.

Les cases foren reedificades, perb creiem que els
seus veins tenen una bona dosi de nesistlncia.
Potser seria ja hona de sanejar aquest indret per

llongant la cobertura torrent amunt.

Desemboquem a la Plaga de Ies Casernes, la
qual porta el nom de lrantic edifici construit
i costejat pels vilanovins, enllestit a rnitges
Irany 1771, p€r á allotjar-hi Ia tropa i lliunar-
se de lthospedatge domiciliani. Actualment és con

vertit en PaveIló drEsports i Escola drArt. Aquí

finalitzem la caminada.

Aquesta descnipció de lritinerari de la Ca-

minada Popular del tlil'Ienari ha estat realitzada
amb lrajuda i col'laboració de Ies següents perso-
nes: Viceng Canbonell, amb el seu arxiu de ilasies
Comarcalg; Jaume Garbonell, en 1a recerca de ca-
mins i no¡rs de Iloc; Josep l{iret i !'lagí l'liret,
de Ribes, amb cartografia i notes arqueolbgiques,
i Joan Gónez i Ranon ilili, tanbé de Ribes, anb

aportació de topbninrs. Holtes grlcies a t0ts.

Joan Virella i Bloda



ARA QUE FA MIL ANYS
EI 23 drabnil de 1988 Catalunya va comengar 1a

celebració del seu i¡li l'lenari, celebració que du-
rará fins eI propen Sant Jondi drenguany. Aquest

mi1'lenani ha aplegat aI seu voltant tot un seguit
dtactes potenciats des dels organisrnes oficials
que han tingut una parca incidtsncia en eI poble

catalá, ana bé, potser i grlcies a aquesta cornrne-

monació ha estat possible que mol.ts homes i dones

de Catalunya recuperessin un passat histbric fins
avui poc conegut, fent-nos adonar de la nostna
pnbpia identitat passada, pnesent i futuna.

Quan srestudia histbria, hom pensa selnpre en eIs
grans esdeveniments blI'Iics i polítics sense ado-

nar-sern que qui fa possible que un país sigui
el que és, és grácies al seu tanann) social' eco-
nbinic i cultunal i aquest el configura Ia micro-
histbnia de cadascun dels pobles i viles q,re in-
tegren Ia nació, per aixb avui eIs excursionistes
de la Talaia de Vilanova i la Geltrú volem unir-
nos a aquest ilii'lenari oe Catalunya donant a

conlixen un riocument que ens agernrana arrri¡ lranti-
guitat genenal deI poble catal)r.

Hom es pot pr^eguntar, realment som tan vells? La

histbrj.a ens demostna que sÍ. Pel que fa a la itis
tbnia general del Principat sabem que la pedr^ego-

sa Catalunya VelIa (fonmada pels comtats de Bar-

celona, Girona, Empúries, Rosselló i [jrgell-Cer-
danya junt amb els colntats del Pallars i la Riba-

Eorga) va néixen sota ei notn de i'larca liispirnica,
essent una terra reconquericla per" Iremperaoon Car

lemany del poder sanraí. Carlemany, per evitar
noves incursions ¡nusulmanes di;rs els seus ter^ni-
toris fnancs, creá un districte fronterer al Sud

dels Pirineus anomenalt-l.o ilarca, que voI dir lloc
frontenen foctificat i ilispirnlca perqué es troba-
va dins Irantiga Hispania romana. Iots e1s com-

tats inclosos dins draquesta ilarca fonen gover-
nats per membnes de irantiga noblesa gooa, els
qual havien emignat vers eIs Pirineus iugint dels
atacs )natrs; des drun bon principi aquests tenni-
toris Fonen controlats peI reialme drAquitlnia
i aquest es tnobava sota eI poder 'oe Irimpeni
fnanc. Aquests hi.spani fugitius dels sarrains es

lliunar^en voluntár'iament a Ia protecció que els
oFeria lrlmperi Carolingi, a canvi els neis
francs els concediren eI govern cilaquestes ten-
res. La ne.l.ació oels comtes de Ia i{arca amb e1

,roder reial ena la de vasallatge, seguint eI mo-

del feudal franc; és a di,n, cada cornte srencoma-

nava personalrnent aI nei jurant-li fidelitat i
com a tal acte de fideiitat li devien consell i
auxi Ii. Aquests vincles de dependlncia feudal de

mica en m.ica stananen afe¡lint i sobretot Fou a

partir de Ies lluites dinistiques que es produi-
ren ciins ltlmperi que aquests corntats del Sud

srananen inriependitzant i escindint del pr^incipi

leudal. Guifrá el Pilós fou el pnimer comte del
casal <ie Barcelona que considerá eIs territoris
per ells controlats com a pnopis i els traspassá
per herlncia als seus fiIls. A partir de Guifré
1a successió comtal del Pnincipat passá ininter-
rumpudament de pares a fills lins e1 1412, cons-
tituint-se el que avui es coneix com el" Casal re-
ial catalá.

0es del BB5 el titol de comte deixá dt6sser un

títoI personal escjevenint familiar-patrimonial,
ma).gnat perb Ia feblesa de la reialesa franca en-
cana perdunanen els vincles de fioeli.tat fins
Irany 948, any que el comte BonrelI, veient que

1a monanquia srhavia oblidat totalment ciels corrl-

tats de Ia 14arca no donant-los cap lnena drajut
en rno¡nents de peni.ll sarraí -atac diAI-llansun-
i sí en canvi deinanant-1os legats i ajuts mili-
tars, prescindÍ de la monarquia Franca negant-se
a renovar eIs vincles de fideiitat.

Des draquesta data -9BB- cornensa una nova etapa
histbrica que es coneix sota e1 nom de la Incie-
pendéncia de Fet cie 1a Catalunya VelIa; Indepen-
déncia de Fet ja que els reis francesos seguinan
essent sobirans de la Catalunya VelIa fins a1

1258, any que es sign) eI tr actat de Corbeil en-
tre LIuís, rei de FranEa i eI nei Jaume I eI Con-
queridor; Sant Lluís renunci) per sernpre,pera elI
i e1s seus successons a tots eIs drels que po-
gués tenin en eIs co¡ntats de SarceIona, Urgeli,
desalú, Rosselló, Iinpúnies, Cendanya, Conflent,
Girona i Csona; a partir draquesta data Catalunya
obté 1a Independlncia de Dret.

Veie,:r doncs que SorreIi assent) deiinilivament
1es Dases nacionals cje Catalunya i ás tambá amb

aquest comte quan per primera veqada apareixen
ci.tats en un document alguns termes medievals ie
ia futura cotiranca- de I Garraf. Anem-.ho a veure ;

lrany passat, 1988, Iduard Junyent va publicar
e1 rrDiplomatari de I a Catedral de Vicrr, aquest
diplomatari necull una slnie de documents dranreu
de Catalunya. [1 document 537 és e1 que ens inte-
ressa a nosaltres pel que ia a Ia nostra ristbria
comancal.

El 5 de setemt)ne del 988, el comte ilorreli canvia
el castell de Rodanes, anonenat drEranpnuny), amb

totes les fortificacions constnuides, cases i
conts dranimals i. Ies ternes de conreu ( arbres,
arbnes fruitens, vinyes, qarnigues, ...) o 1a se-
va segona muller Eineruda, la qual t6 un alou al
comtat dtUr"gell anomenat Tuixén. [] sistena docu-
mental durant tota ItEdat l'litjana, i sobnetot peI
que ta a lraIta Edat i{edievaI, on e1s tenmes ter-
nitonials encara no estan ni de bon inos ¡en de-
li.mitats, s6n nolt explÍcits per evitar Dro¡lemes

,,| i



de dominis feudals, pen aixb tsorrei1, a1 permutar
el castell drErampruny) explicita molt clanament
els límits de possessi6 i extensió deI terme pen-

nrutat. 0ins ciraquesta descnipció serns diu que

eI Casteii de Rocianes-tnaririrruny) era pncpietat
dels seus panes, henetant-Io del seu genmi |'lir^6,

r:i funt; es troSa a1 comtai cie Sancelona i afnonta
amb ei riu Lloor^egat, arnb eI mar vers rnigdia en

el 11oc anomenat Fanell, vens occident és veí de1

terme drülbrdcIa, lir¡ritant amb ia terra que sra-
norne na Castel. l Ipiscopai, cap aL llor^d .].imita anrb

eL castell de Subirats del terme de Cervelló.

Veiem, cloncs, que un dels ternes veins del cas-
telI permutat ás e1 dt0lbrdola, concnetanent e1

castell Episcopal.

E1 tet que sresmenti per primer c-op e1 nom de Cas

teIl Episcopal i amb una data tan antiga, ens por^

ta a pensan a quin castell Epi.scopai es refereix.
S¡abem que a finals de1 segie X Sitges, Sant ?ere
de Ribes i la GeLtrú enen propietat de la Seu de

3arcelona i per tant estaven sota ei domini feu-
o¿l del bis5e, eL quai el.s navia infeudat, és a

oi.r cedit, a Ia Famíiia dels Éiioes. E1s Rit¡es te-
nien el poden directe draquests tres castells amb

totes 1es seves pertenences, homes i dones. Ana-

litzant la descrlpci6 de1 document podem assegu-

rar^ que ¡¡eogr)ficament el citatrrCastnum Episco-
paLerres inoba dins 1a comarca del Gannaf, possi-
blement es nefereix a1 castell de Ribes, residln-
cia habitual dels Ribes, ara bé, no deixa rie cri-
da'ltatenci6 el nom de CasteII Episcopal, ja que

dos anys més tard el castell de liibes ja nep e1

no¡n ie casteil de Bell-lLoch. Segurament lrescri-
vent -'re r'edact) el document coneixia 1a'posses-
si6 rp: sropal i arnb un sol mot rrCastrum Ipiscopa-
Ierr .nclogué tant e1 domini de Ribes com e1 de

1a Ge.irú i Sitges, ja que, com abans hem dit,
tots tres es trobaven sota una sola má, lteclesi-
)stica.

tvidentnent aquest
conegut i estudiat
histbria comarcal i
gei'ilanar-nos anb ]a
-: -^!LriJdL.

document, per pnintera vegada

amplia e1s coneixements cie 1a

com ja hem dit ens permet dra
hi.stbria mifienária ciel Prin-

Avui 27 de gener de 1989, volem retre homenatge

a Ia tenna, fent aquesta sontida popular i sota
el penó draquest trCastrum Episcopaletr encaminar-
nos cap a Ribes commemorant eIs ni1 anys drhistb-
ria tot fent via pen aquests antics camins obli-

Ingels Parás Conretgé
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