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II. INTRODUCCIÓ AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS
II.1. Generalitats i marc geogràfic-històric
El municipi de Banyeres del Penedès pertany a la comarca més oriental de la província de
Tarragona, el Baix Penedès. Se situa aproximadament al centre de la comarca, en plena
depressió penedesenca al nord del Pla del Vendrell.

Figura nº5. El Baix Penedès en el context català.

Font: Web de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya

Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

La comarca del Baix Penedès resta inclosa en una unitat més àmplia, el Penedès, formada
essencialment per la Depressió Prelitoral Catalana -situada al sud-oest del Llobregat-. El
Penedès és emmarcat al nord per la Serralada Prelitoral i al sud per la línia de la costa. El Baix
Penedès constitueix l’extrem sud-oest d’aquesta unitat i la integren els catorze municipis de la
comarca, entre ells Banyeres del Penedès.
El Baix Penedès té una extensió comarcal de 295,6 km2, la tercera comarca més petita de
Catalunya després del Barcelonès i el Garraf, amb aproximadament un 0,9% del territori català.

Fisiogràficament es distingeixen tres grans àmbits:

1.

La Serralada prelitoral: Al nord de la comarca se situa el límit físic que separa la
comarca de l’Alt Camp de la depressió prelitoral. Amb una altura mitjana de 600
metres, té el seu punt culminant a la talaia del Montmell, de 816 metres.

2.

La plana central: És la part que caracteritza més aquest territori; és drenada per
les rieres que neixen al Montmell, i té una altura mitjana de 200 metres.
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La plana litoral: Al sud de la comarca, el sector de la plana litoral resta separat
per una petita carena (últims estreps del massís del Garraf), la qual desapareix a
l’alçada del Vendrell.

Figura nº6: El Baix Penedès. Geomorfologia, hidrografia i vies de comunicacions.

Font: ROVIRA, N. Anàlisi de visibilitat dels punts d’observació forestal mitjançant els SIG. Aplicació
al Baix Penedès. UAB, 1999.

A continuació s’exposa una taula on es llisten tots els municipis de la comarca i les seves
principals característiques territorials i demogràfiques.
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Taula nº5. El Baix Penedès. Territori i població. 2001.
Altitud

Superfície
2

m
Albinyana
L'Arboç
Banyeres del Penedès
Bellvei
La Bisbal del Penedès
Bonastre
Calafell
Cunit
Llorenç del Penedès
Masllorenç
El Montmell
Sant Jaume dels Domenys
Santa Oliva
El Vendrell

km
198
166
173
108
189
177
67
10
162
304
429
213
101
49

19.5
14.2
12.1
8.5
32.6
24.9
19.8
9.7
4.7
6.6
72.6
24.5
9.5
36.4
295.6

Baix Penedès

Població

Densitat

habitants

hab. / km2

1,570
3,663
1,747
1,389
2,078
330
13,327
6,360
1,647
443
386
1,480
2,175
23,774
60,369

80.5
258.0
144.4
163.4
63.7
13.3
673.1
655.7
350.4
67.1
5.3
60.4
228.9
653.1
204.2

Font: web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Anuari Estadístic 2001 i padró municipal continu.

Com podem observar de la taula anterior, dels 14 municipis que integren la comarca del Baix
Penedès, Banyeres té un territori relativament reduït (el 10è en extensió) i una densitat de
població que li fa ocupar el 9è lloc.

El municipi de Banyeres del Penedès es troba en la plana central, que és la unitat fisiogràfica
més aprofitada en els darrers decennis per a l’agricultura i també la zona on hi ha la major part
dels nuclis de població. En la darrera dècada, l’ús agrícola ha deixat pas a una sèrie
d’implantacions industrials que han canviat dràsticament el caràcter agrari tradicional de la
zona.

La situació enmig de la plana penedesenca li fa limitar amb una munió diversa de municipis: a
l’est limita amb l’Arboç. Al sud, també amb l’Arboç, en un punt amb el municipi barcelonès de la
Gornal, el terme de Bellvei i el terme de Santa Oliva. A l’oest limita amb Santa Oliva, Albinyana
i la Bisbal del Penedès. Al nord amb la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès i Sant Jaume
dels Domenys.
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Figura nº7: Banyeres del Penedès en el context comarcal
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Font: Bases SIG del DMAH de la Generalitat de Catalunya (munis.mmz)

La dinàmica comarcal
La dinàmica territorial de la comarca del Baix Penedès és complexa i molt influenciada per la
dinàmica externa. Amb tot, en aquest apartat es desitja fer una exploració inicial per tal de
situar el municipi dins el context comarcal i català.

La comarca del Baix Penedès es troba dins l’àrea d’influència de Barcelona i l’àrea
metropolitana. En l’actualitat es parla ja de la tercera corona metropolitana, en la qual el Baix
Penedès s’hi trobaria inclosa.

Aquest fet ha comportat l’aparició d’una nova dinàmica de fluxes per als habitants del Baix
Penedès. Fluxes econòmics, demogràfics, de vehicles i infraestructures de transport, de
matèria (residus), d’energia, d’aigua, d’aire... El més notori, però, per als habitants de la
comarca és el moviment de població, ja sigui per treball i per estudi dels convilatans de sempre,
per segona residència o, recentment, per conversió de la segona en primera residència.

Per altra banda, la influència del Camp de Tarragona i de l’anomenat triangle econòmic
Tarragona, Reus, Valls, es nota amb unes dimensions més reduïdes que la influència de
Barcelona.
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Podríem dir que el Baix Penedès es troba enmig de les dues àrees i rep les influències sòcioeconòmiques d’ambdues parts, amb un pes més significatiu per part de l’àrea metropolitana,
però sense oblidar-se de la proximitat del camp de Tarragona. Es tracta d’una comarca ròtula,
amb les fortaleses i debilitats que comporta i les grans amenaces que se’n deriven, les quals, si
no es canalitzen degudament i de forma sostenible, convertiran la comarca en una nova àrea
suburbial, esquarterada, socialment fragmentada i amb un dany irreversible sobre el medi
natural i l’entorn no urbanitzat.

II.1.1. Breu recull històric

La situació de Banyeres del Penedès en el centre d’una gran plana agrícola, ben comunicada,
de clima suau i amb disponibilitat d’aigua, ha fet que des de molt antic s’hi establissin
pobladors. El Penedès és especialment ric en establiments íbers i romans, qüestió a la qual
Banyeres no n’és aliena.

El primer nucli poblat que es coneix al municipi de Banyeres se situaria als terrenys de Can
Canyís, on l’any 1960 s’hi descobrí una important Necròpolis. Hom pensa que pertany a la
primera Edat de Ferro, entre els segles VI-V abans de Crist. A més, a les Masies de Sant
Miquel s’hi trobaren restes romanes, i també el 1987 en les obres de fonament d’un xalet prop
de l’ermita de Sant Miquel, on es trobaren restes íbero-romanes. Es creu que el jaciment de
Sant Miquel, encara no excavat ni plenament conegut en la seva extensió, pot ser un dels
establiments íbers més importants del territori català.

Des del segle X es té notícia de la primitiva església parroquial de Santa Eulàlia, que es creia
situada prop de la torre de defensa, tot i que actualment no queda cap resta de la mateixa. El
primer document fefaent en el que surt esmentat el lloc de Banyeres data dels anys 938/939,
en una confirmació de les possessions del monestir de Sant Cugat a càrrec del rei franc Lluís
Ultramarí. Al juny de 977, el comte Borrell de Barcelona va vendre el castell de Sant Esteve
(Castellet) a Unifred. En precisar-li les afrontacions, s’indica el lloc de la Guàrdia de Banyeres.
En anys posteriors (986, 1002, 1007, 1012) diversos documents com confirmacions de
possessions o butlles tornen a esmentar la Guàrdia de Banyeres.

El Baix Penedès, com a terra de pas, estigué sempre sotmesa als canvis històrics que es
produïren al país. Això, no és d’estranyar que, a l’Edat Mitjana, la comarca fos línia de frontera
sobrepassada sovint per cristians i sarraïns.

L’any 1032, el bisbe Guadalt i els canonges de la seu de Barcelona van fer establiment del
castell de Banyeres, amb els seus termes i pertinences, propietat de l’església de Barcelona, a
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Mir Llop Sanç i la seva muller. Pel testament d’aquest cavaller es prova l’antiguitat de la
parròquia de Banyeres. Els Banyeres eixamplaren els seus dominis amb l’adquisició de
diversos béns a la rodalia (l’Albornar, Tomoví, Albinyana) que obtingueren en feu dels abats de
Sant Cugat.

L’any 1172 Santa Maria de Banyeres era priorat de Ripoll, ja que el seu prior assistí a l’elecció
de l’abat de Ripoll. Quant a Saifores, es tracta d’un lloc de poblament antic, documentat el
1151, quan Guillem de Castellví i Ponç Pere de Banyeres fan donació a Miró de Selfores
d’unes terres ermes.

Durant els segles XII i XIII els avatars lligats a disputes de possessió, canvis en les pertanences
feudals i eclesiàstiques, van ser contínues i existeixen nombroses referències al municipi,
essent la primera referència del Priorat el 19 d’abril de 1214, quan Guillem de Castellvell donà
per remei de la seva ànima, en presència de Penyafort, a Santa Maria de Banyeres el lloc que
tenia en l’honor de Salomó en Bernat de Fortuny. Al mes de març de 1308, en una visita
pastoral a la parròquia de Banyeres, és esmentada l’església de Santa Maria de Banyeres. El
monestir de Santa Maria de Banyeres va esdevenir un element religiós i de poder important.

Altres documents ens donen notícia de la capella de Sant Miquel de Guanechs, des de l’onze
de juliol de 1414.

Durant el segle XIII i inicis del segle XIV, com que Catalunya no era autosuficient, començà a
desenvolupar-se també el comerç. Jaume I forçà una gran expansió de Catalunya cap al País
Valencià i Balears i aquesta fou aprofitada per al comerç marítim. Banyeres es veié influïda per
la importància del port de Tamarit. Amb tot, la població de la comarca encara es concentrava,
sobretot, a l'interior fins ben entrat el s. XIV.

En el s. XIV, la burgesia catalana -especialment la barcelonina- s'enriquí gràcies a l'auge de
l'activitat comercial i el desenvolupament dels oficis. Però la forta pressió fiscal del monarca per
finançar l'exèrcit i les repetides epidèmies de pesta bubònica o pesta negra, especialment
notables a les zones costaneres per la presència dels ports, van fer reduir fortament la
població. La crisi durà fins a finals del s. XV, tant per la pesta com per la guerra civil -fomentada
per problemes de successió entre Joan II i el seu fill Carles, pel conflicte de la Busca i la Biga i
pels pagesos de remença. Banyeres del Penedès patí també la pesta, així com diverses
plaques i anys de males collites.

L’any 1592, l’església del Priorat de Santa Maria de Banyeres i els seus béns foren units al
col·legi de Benets de Lleida i, després, al de Sant Pau del Camp (congregació claustral
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benedictina); aleshores, feia ja temps que el monestir no tenia comunitat i tan sols un prior
titular.

Ja en el s. XVI, la distribució de la població s'havia invertit: l'interior s'anava despoblant i la
costa i les viles lliures guanyaven habitants. La població de tota Catalunya començava a sentir
una recuperació demogràfica, però també econòmica. L'agricultura disposava de mà d'obra,
s'abolí la remença i l'activitat comercial i industrial creixé molt gràcies al paper dels gremis. Amb
tot, Catalunya perd hegemonia en el mapa econòmic mediterrani i peninsular, ja que els Reis
Catòlics afavoreixen dràsticament a Castella, expulsen els jueus i emprenen la dinamització del
seu regnat cap a l'Atlàntic i no la Mediterrània.

Les relacions socials seguien presidides pel règim senyorial, tant al camp com a la ciutat.
L'organització social era rígida i amb unes classes socials ben diferenciades.

Segle XVII. A finals del s. XVI i fins el 1630, Catalunya rep molts immigrants francesos,
d'Occitània, fet que contribueix a la recuperació demogràfica i econòmica. Al Baix Penedès, la
millora de les comunicacions i la plantada de vinyes gràcies als immigrants són factors decisius
en el procés. Però a partir del 1630, la successió dels conflictes bèl·lics amb França i la corona
hispànica, la rebel·lió camperola (guerra dels segadors contra les tropes de Felip IV) i les
epidèmies tornaren a fer davallar fortament la població, alhora que la misèria i la fam
s'extengueren generalitzadament.

Amb Felip V, en el s. XVIII, s'aboliren els privilegis i furs de la Corona Catalano-Aragonesa i del
País Valencià. El Decret de Nova Planta introduí una nova estructura político-administrativa i
desaparegueren les vegueries en favor dels corregiments. Començaren a superar-se els
efectes negatius del conflicte bèl·lic amb Felip IV i la població es recuperà, especialment al
litoral i pre-litoral, que tingueren un fort increment, amb els seus efectes sobre les economies
locals. Al Baix Penedès, l'agricultura ressorgí amb força, augmentant-se les terres conreades
obrint clarianes als boscos i dessecant els aiguamolls des de Cunit a Tamarit. En general, a tot
el litoral i pre-litoral català, les explotacions agrícoles augmentaren l'extensió -cultivant-se ara
zones abans impensables- i s'intensificà la producció (l'augment del regadiu, l'ús dels fems com
adob i la substitució del guaret pel cultiu de lleguminoses). S'introduïren nous conreus (el
garrofer), resistent a la sequera i a sòls poc fèrtils, i es tendí cap a l'especialització més que a
l'auto-suficiència. L'horta i la vinya guanyaren importància per les seves possibilitats de
comercialització. Aparegué un nou paisatge agrari i la pesca cobrà molta importància al litoral.
Cal dir, però, que l'any 1854 entrà una terrible pesta de còlera al Baix Penedès.

25

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Memòria
Generalitats i marc geogràfic-històric

Les darreres notes sobre visites pastorals al Priorat de Santa Maria de Banyeres són
registrades el 4 de juliol de 1777.

A la resta de Catalunya, la indústria tèxtil, la paperera i la del ferro creixeren molt i els boscos
van reduir-se encara més per la construcció naval i el comerç cap a Amèrica. El s. XIX ve
marcat per diversos fets: la recuperació demogràfica, tot i les successives guerres, que
marcaren molt la comarca. També per la pèrdua de confiança en l'Església per part de la classe
treballadora i la desamortització de Mendizábal (1836), que pretenia retornar la terra de
l'Església a la pagesia, però els compradors de la qual en realitat foren persones ben
acomodades - com moltes cases de religiosos, l’any 1836 el Priorat de Santa Maria de
Banyeres va sofrir la disgregació i la ruïna.- ; la mecanització de l'agricultura; la implantació de
la masoveria com a contracte entre l'amo i el pagès; la millora en el transport i distribució dels
productes; els traçats de carro... La propietat de les terres seguia passant a l'hereu de la casa.

Però el 1887 arribà la fil·loxera al Penedès. La vinya, que fins al moment havia tingut uns
resultats esplèndids aprofitant l'efecte de la fil·loxera a França, canvià força el panorama
penedesenc: molts camperols emigraren cap a Amèrica, forçats per la misèria dràstica, i molts
propietaris hagueren de cercar nous mercats a causa de la pèrdua del mercat cubà en aquest
temps (Sant Salvador era el punt neuràlgic de distribució de vi cap a Cuba).

La ramaderia experimentà un fort ascens amb l'augment de la demanda de carn i llet i la
transhumància es reduí en virtut dels corrals i vaqueries.

Finalment, el s. XX, es viu primerament amb el rei Alfons XIII, que alternava el poder entre el
partit polític conservador i el liberal i que dividí Catalunya en les quatre províncies. Entre el
1923 i el 1929, Espanya fou governada per la dictadura de Primo de Rivera i el 1930 fou
proclamada la República. En aquest primer terç, l'economia catalana sortí molt beneficiada de
la primera Guerra Mundial, per la neutralitat d'Espanya, i per l'exposició universal de 1929 a
Barcelona, arribant amb ella la primera onada d'immigrants d'altres regions d'Espanya.

La primera i segona Repúbliques tingueren una vida molt curta, amb la següent Guerra Civil
entre 1936 i 1939. Posteriorment, la dictadura de Franco fins la seva mort, el 1975, i l'entrada
de la democràcia. En el primer terç de segle, al Baix Penedès, l'economia era essencialment
agrària, a més de ser també important la pesca. El cooperativisme agrícola començà a
estendre's per afrontar les dificultats i el garrofer substituí les vinyes mortes per la fil·loxera en
les vessants de les muntanyes. També els fruiters ocupaven gran part de la terra conreada.

26

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Memòria
Generalitats i marc geogràfic-històric

Quant al règim de la propietat, la majoria dels pagesos estaven en règim de parceria i
treballaven tot el jornal, de sol a sol. La indústria es concentrava al Vendrell, l'Arboç, Calafell,
La Bisbal i Llorenç.

A partir de 1950 comença a notar-se l'obertura d'Espanya. La població dels pobles de la
muntanya sofreix una forta davallada i la segona onada d'immigració estatal comença a arribar
amb la construcció de les platges i el desenvolupament industrial de la comarca, especialment
a l’Arboç, amb fort impacte demogràfic a Banyeres. Però l'agricultura continua i en l'any 1970
gairebé tota era en règim de propietat a Banyeres del Penedès, amb explotacions agràries
petites i moltes amb minifundi gràcies a l'abundància d'aigua, que permetia parcel·lar moltes
explotacions.

Cal remarcar que a l’Arxiu Parroquial de Banyeres es conserven interessants volums amb
anotacions de gran vàlua per a la història de la Parròquia de Santa Eulàlia de Banyeres, que
complementats amb arxius de la Fundació Àngels Garriga de la Mata, i d’altres existents en
arxius i biblioteques, són interessants fonts de consulta per conèixer la història del municipi.

II.1.2. Monuments històrics

El llistat de monuments històrics que es proposa a continuació es basa de manera pràcticament
literal en el recull realitzat al llibre “Coneguem la comarca. El Baix Penedès, Volum I” 2 , amb
alguns afegitons referenciats a peu de pàgina. S’hi descriuen els elements arquitectònics que
s’han considerat més importants.

Els elements arqueològics i monuments històrics són àmpliament tractats en el Catàleg de
Béns a Protegir que forma part de la documentació urbanística del POUM de Banyeres. També
els masos són descrits de manera detallada en el Catàleg de Masies i Cases Rurals
susceptibles de reconstrucció.

Cal recordar que el planejament vigent (Text refós de les Normes Subsidiàries, publicat al
DOGC 4257, de 10-11-2004) incorpora en el seu article 149 els edificis a catalogar per motius
històrics i artístics singulars, amb un total de 21 elements específics i el conjunt del centre
històric.

Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès. Grup de Ciències Socials (1991). Coneguem
la comarca: El Baix Penedès. Volum I (1ª edició)

2
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El Castell de Banyeres

Localització: A la part vella, en direcció al nord, es veu clarament la torre, situada al cim del
Puig (172 m).

Descripció: Poca cosa queda del castell; únicament una torre mig enderrocada. És de planta
circular amb carreus irregulars. Té una alçada aproximada d’uns dotze metres.

Referència històrica: es parla per primera vegada de la torre de la Guàrdia de Banyeres l’any
938, en la confirmació de les possessions de Lluís d’Ultramar. Hi tingué drets el monestir de
Sant Cugat del Vallès, ratificat en diverses ocasions (986,1002,1007). El 1032, Gualdalt. Bisbe
de la seu de Barcelona l’estableix com a feu a Mir Llop Sanç. Els Banyeres eixamplaren els
seus dominis (l’Albornar, Tomoví, Albinyana) que obtingueren en feu de Sant Cugat Durant el
segle XI.

Foto nº1. Torre de Banyeres
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Ermita de Santa Maria del Priorat

Localització: Situada al costat del cementiri, al camí de la Gornal.

Descripció: Fou primitivament un temple d’una sola nau encapçalada per un absis de
semicercle. A l’edifici original romànic se li afegí posteriorment una nova nau amb absis d’iguals
caracterìstiques que l’anterior en el segle XIV, época ja de transició al gòtic. La nau principal és
de planta rectangular i absis semicircular i presenta, al centre, un arc toral que aguanta una
gruixuda volta de mig punt.
Els dos arcs oberts als murs de la primitiva capella per tal d’ajuntar les dues naus, així com la
volta de canó de la segona, són lleugerament apuntats. Els dos absis presenten una finestra al
centre, que en el més antic és d’arquivolta i en així el primitiu que estava situat en el mur de
septentrió de l’antiga capella. Damunt del cor hi ha un campanar d’espadanya escapçat amb
dues obertures.
Tot el conjunt està bastit d’argamassa i pedra basta del país. Únicament a les arestes de
l’edifici trobem blocs de pedra de carreu. La sagristia és dels segles XVII o XVIII.
• Sarcòfag: A l’interior de l’ermita i davant de la porta tapiada trobem una caixa
sepulcral rectangular de pedra, sostinguda per quatre columnes. Aquestes es componen d’una
base que simbolitza una flor estesa, un fust i un capitell, el qual presenta una decoració amb
fulles de margalló, una flor de quatre pètals iguals amb un botó al centre i un raïm sota les fulles
de margalló. La pedra sepulcral consta també d’una tapadora de pedra de dues vessants. La
caixa i la tapadora són decorades per un seguit d’escuts en relleu, tots iguals, que contenen
tres pals centellants damunt el camp i són emmarcats per una sèrie d’arcs ogivals. La base del
sepulcre és pre-romànica o d’un incipient romànic. El fust i el capitell són de transició romànicgòtic. La caixa i la tapadora són gòtiques. A l’interior del sepulcre hi ha una sèrie de calaveres i
d’ossos que sembla que podrien pertànyer als antics priors.
• Sagrari:

Adossat a la paret que separa la segona nau de la sagristia trobem el

sagrari de l’ermita. És d’estil gòtic. És compost per un arc apuntat que dóna pas a una cavitat.
Hi ha una frontal decorat amb relleu que presenta una creu grega i dos florons laterals. Vorejant
l’arc apuntat, hi ha una motllura de pedra que presenta una decoració amb flors de quatre
fulles.
• Cadiratge de pedra: Al voltant de la paret de la nau més antiga i de cara a l’absis
trobem un cadiratge fet de carreus de pedra decorada amb unes incisions formant ratlles
paral·leles. Eren destinats als monjos, i en destaca un, en forma de trona, assignat a l’Abat.
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• Rajoles del terra: Les rajoles tenen forma quandrangular i unes dimensions
aproximades de 30 cm per 30 cm. Totes presenten algun tipus d’incisió: ratlles verticals,
corbes, gravades,...; sembla tenir la seva explicació que cada treballador cobrava per rajola que
feia i, per conèixer les de cadascù, les marcava amb el seu signe.

Referència històrica: L’ermita és l’última resta de l’antic benedictí situat en aquest indret.
El document més antic que ens en parla data del 1214, quan Guillema de Castellví dóna a
Santa Maria de Banyeres tots els drets que tenia sobre l’honor de Salomó, en el terme de
Castellví de la Marca. L’any 1308, en una visita pastoral a la parroquia de Banyeres es
menciona l’esglèsia de Santa Maria. Segons el senyor Pladevall, devia ser després del 1070
quan l’ermita passà a dependre de Ripoll. Aquesta dependència és ja clarament documentada
en el segle XIV.

Foto nº2. Ermita del Priorat de Banyeres
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Església parroquial de Santa Eulàlia

Localització: Plaça de l’Om.

Descripció: És col·locada damunt d’un petit terraplè, al qual s’accedeix mitjançant una doble
escalinata. La façana principal presenta tres petites rosasses a la part superior i una de gran a
la part central, sota la qual es troba la porta d’entrada. Aquesta és composta d’una arquivolta
d’arcs de mig punt emmarcada per dues columnes adosades a la paret que s’uneixen
mitjançant un travesser a la part superior. Entre el travesser i l’arquivolta hi la l’escut del poble.
A la façana també hi destaquen tres gàrgoles.

Al costat dret trobem al campanar, torre rectangular de dos cossos separats per una cornisa. El
superior presenta unes finestres de mig punt que contenen les campanes. L’inferior conté el
rellotge. Adosada a la part esquerra de l’església trobem la casa rectoral. Consta de dues
plantes. La inferior presenta una portalada d’arc de mig punt adovellat. Ressalta un potent
contrafort a la paret dreta. L’interior, d’una sola nau amb capelles laterals, és de dimensions
reduïdes.

A l’altar major hi ha la imatge de Santa Eulàlia, obra de l’escultor Josep M. Camps, feta de talla,
vestida amb una túnica lligada amb un cordó al cos. A la mà dreta sosté una creu i a l’esquerra
una palma.

Referència històrica: L’església fou construïda recentment en substitució de l’antiga que,
probablement, no era situada en aquest infret. Segons data que hi ha en la part alta d’una
columna de l’església, es construí el 1684, encara que “La gran geografia comarcal de
Catalunya” anomena la data de 1780. L’anterior església era situada vora el castell de
Banyeres, segons diu un document de 1054, en el Mir Llop Sanç signà el seu testament sobre
l’altar de Santa Eulàlia.
El 1894 es beneí la capella del Santíssim, propera a la porta d’entrada. El 1964 es reconstruí la
part superior del campanar.
La casa rectoral data del 1700, segons es llegeix en una pedra de les escales interiors.
La talla de Santa Eulàlia data del segle actual i fou esculpida per camps i Arnau.
La parròquia compta amb un Arxiu Parroquial; el document més antic és un pergamí de l’any
1360. Existeixen interessants volums amb anotacions de gran vàlua per a la història de la
parròquia de Santa Eulàlia.
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Foto nº3. Església de Santa Eulàlia de Banyeres
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Cal Ventosa o Cal Bofill

Localització: Carrer major.

Descripció: La casa és composta de tres plantes. Els baixos presenten una porta de fusta amb
arc rebaixat i una finestra per banda de forma quadrada, dividida en tres parts per unes
columnetes. El pis noble presenta una gran balconada. Les tres portes balconeres són d’arc
rebaixat i presenten una franja de decoració a base de flors i fulles que uneix les línies
d’impostes i recorre tota la façana.
El segon pis presenta nues obertures quadrades dividides en tres parts per uns murs prims. A
sobre hi ha una cornisa que sobresurt, davall la qual veiem un fris amb decoració floral. A sobre
la cornisa hi ha un terrat amb barana de pedra.
A la banda dreta de l’edifici hi ha una torre de considerable alçada que consta de quatre
plantes. Destaca l’última planta, que presenta una sèrie de columnes que sostenen una cornisa
rematada per un terrat amb barana. La façana és arrebossada i decorada amb carreus.
Situada davant de l’edifici dels masovers trobem els cellers, que es componen de tres naus de
característiques semblants. Actualment s’hi elabora cava.

Referència històrica: Fou construïda als voltants del 1920, per a la qual cosa s’enderrocà
l’antiga masia. L’edifici i la hisenda formen part de l’herència familiar.

Foto nº4. Cal Ventosa o cal Bofill
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Cal Fontanilles (Antic Hostal)

Localització: Carrer Major, 12.

Descripció: És composta d’una part dedicada a habitatge, un magatzem al costat esquerre i un
celler amb cups a la part del davant.
L’habitatge consta de tres plans. Els baixos tenen una porta d’arc de mig punt adovellat i dues
finestres rectangulars. El pis noble presenta tres finestres amb ampit i marc de pedra. Les
golfes presenten una sèrie de finestres amb llinda de fusta.

Referència històrica: Es creu que aquesta és la casa més antiga del poble, on hi havia
antigament un hostal. El celler data de 1771, segons la inscripció que hi ha a llinda de la porta.
La finestra esquerra del pis noble data del 1776 i la del mig de 1787.
Avui dia la casa és deshabitada.

Foto nº5. Aspecte de l’antic Hostal al carrer Major
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Cal Figueres

Localització: Plaça de l’Om –carrer Major.

Descripció: La seva característica principal és una gran porxada de tres arcs de mig punt
compostos per dovelles de pedra.
Presenta tres plantes. Els baixos consten de la porta d’accés a l’interior esquerre de la porxada,
una sèrie de finestres rectangulars de diferents mides i un potent contrafort. El pis principal
conté, distribuït de forma anàrquica, un grup de finestres amb ampit i dos balcons de barana de
ferro forjat.

Les golfes presenten una sèrie de finestres d’arc de mig punt i són de construcció recent. A
l’interior, molt modificat, encara es conserva un arc de pedra.

Referència històric: És l’antiga masia d’uns propietaris de la zona, segurament una de les més
antigues del poble. Fou centre de refugiats durant la guerra del 1936.

Foto nº6. Els grans arcs de Cal Figueres es poden observar darrera l’Om de la Plaça
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Cal Torres

Localització: Carrer Major.

Descripció: És de grans dimensions. La façana principal dóna al carrer Major, mentre que la
part del darrera, que presenta un porxo i un pati amb arcades, dóna als afores del poble.
L’edifici és compost per tres plantes separades per cornises. Els baixos presenten dues portes
d’arc rebaixat, l’una de l’habitatge dels amos i l’altra dels masovers. Tenen, també, quatre
finestres amb reixat. El pis noble presenta dos balcons grans i tres de més petits amb barana
de ferro forjat.

Referència històrica: L’edifici fou construït després d’enderrocar l’antiga masia, als voltants del
1900.
La casa pertanyia als marquesos d’Urquijo, els quals l’obtingueren gràcies a l’herència dels
seus avis. Actualment és de la seva filla.

Cooperativa de Banyeres

Localització: Carrer de l’Arboç.

Descripció: És compost per l’alternança de dos cossos junt amb dos magatzems. Els de
l’esquerra són de construcció recent. El cos dret, el més antic, presenta una gran portalada
d’arc de mig punt, la qual té a cada costat una finestra semicircular. Una cornisa recorre tota la
façana a l’alçada de la línia d’impostes de la porta i de les finestres.
A la part alta trobem tres finestres d’arc de mig punt. De la línia tota l’amplada de la façana.
Rematant l’edifici hi ha una estructura composta per tres lòbuls que són separats per quatre
pilars.
Sobre les finestres superiors veiem la data de construcció: 1918.

Referència històrica: El celler cooperatiu (Sindicat-cambra agrícola de Banyeres) es fundà l’any
1918.
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Foto nº7. Aspecte de l’antiga cooperativa de Banyeres
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Can Canyís

Localització: Al barri de Sant Miquel.
Descripció: la masia és composta de l’habitatge i un celler.

El celler presenta una senzilla porta amb llinda i unes coberts de dues vessants. L’habitatge
consta de dues façanes, ja que engloba la casa dels amos a l’esquerra, i la dels masovers, a la
dreta. L’habitatge dels amos és d’estructuració recent, així com el modern baluard que
l’acompanya. L’habitatge dels masovers és precedit per un baluard amb porta d’arc rebaixat
que mena a un pati petit i allargat. Consta de tres plantes. Ela baixos encara denoten
l’existència d’un arc de mig punt adovellat en la porta d’entrada. La segona i la tercera (golfes)
o rectangular (segona planta). Tot el conjunt és arrebossat i emblanquinat.

Referència històric: La masia fou construïda en diferents etapes. El celler, les modificacions en
l’estructura de l’habitatge i el modern baluard, s’han fet recentment.
En uns terrenys d’aquest mas es descobrí el 1960 un jaciment arqueològic que fiu estudiat per
Salvador Vilaseca. Pertanyia a una necròpolis del període IV de la primera Edat de Ferro. Entre
les troballes que s’hi efectuaren destaca una urna amb les restes òssies i l’arnés d’un guerrer.

Foto nº7. Vista de Can Canyís a Sant Miquel
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Ermita de Sant Miquel

Localització: Barri de Sant Miquel.

Descripció: L’edifici consta d’una sola nau de dimensions reduïdes i la volta lleugerament
puntada. A l’interior destaquen dos arcs de mig punt fets de pedra. La façana principal té una
portalada d’arc rebaixat i adovellat, una rosassa i un campanar. L’exterior és totalment
emblanquinat i hi ressalten els potents contraforts i unes finestres ogivals.

Referència històric: L’ermita data de 1766, segons la inscripció que hi ha damunt la porta
d’entrada. El 28 d’agost de 1966 es va beneir una campana nova i se li donà el nom
d’Esperança.

Foto nº8. Ermita de Sant Miquel

Corral d’en Beina

Localització: Prop de la urbanització Casa Roja, al costat de la riera de Banyeres.

Descripció: L’edifici presenta dues plantes. Els baixos tenen una portalada d’accés d’arc de mig
punt i una sèrie de finestres rectangulars. La construcció és feta de paredat i presenta les
dependències pròpies d’una masia catalana: celler, estable,...
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Referència històrica: Segons la hipòtesi dels propietaris de la casa, l’edificació té el seu origen
en un antic corral on es guardava el bestiar propietat de l’ermita del Priorat data Banyeres.
L’edifici actual data de 1886.

Casa Roja

Localització: És situada dins la urbanització anomenada també “Casa Roja”.

Descripció: L’edifici és fet de paredat, presenta coberta de dues vessants. És compost per dues
plantes: els baixos tenen una portalada d’arc de mig punt; el pis noble té una sèrie de finestres
amb ampit.

Referència històrica: Actualment la casa és deshabitada i bastant malmesa.

Masia de la Garita Vella

Localització: És situada a uns 10 minuts, des del mas Roig, a l’altra banda del torrent de Sant
Miquel, davant l’ermita del mateix nom.

Descripció: Presenta una sèrie de dependències destinades a magatzem a banda de
l’habitatge. Consta de dues plantes: els baixos presenten una portalada d’arc de mig punt, el
qual és amagat per la construcció posterior d’una porta amb llinda; al pis noble veiem una sèrie
de finestres rectangulars.

Referència històrica: La garita Vella formava part de les propietaris de Can Canyís, però en
partir-se la hisenda passà a uns altres propietaris. Actualment és portada per un masover, ja
que els amos viuen a Calafell.

Mas Roig

Localització: Masia situada al marge esquerre de la riera de Banyeres. S’hi va agafant el camí
de Saifores.

Descripció: És compost d’una sèrie de terres, un grup de magatzems i l’habitatge, que és dividit
en dues parts: la dels amos i la dels masovers. Presenta dues plantes: els baixos consten de
dues portes d’arc escarser. Al pis noble hi ha una sèrie de finestres rectangulars.
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Referència històrica: La casa és actualment deshabitada, només l’ocupen esporàdicament
alguns treballadors. Els masovers viuen en un xalet al costat de la masia.

Ermita de Sant Roc

Localització: prop del Mas Roig

Descripció: Presenta una sola nau amb un senzill altar, darrera del qual trobem la imatge de
San Roc. S’hi accedeix per la banda esquerra mitjançant un arc de mig punt. A la façana del
davant hi ha un ull de bou i una espadanya sense campanar.

Referència històrica: Es creu que és de principis de segle. Durant la guerra del 1936 fou
utilitzada com a paller. Actualment és en desús.

Fotos nº9 i nº10. El Mas Roig i l’ermita de Sant Roc associada

Cal Mata

Localització: Saifores

Descripció: És composta de dues plantes. Els baixos presenten una porta d’arc de mig punt
amb dovelles de pedra. Al costat dret hi ha una finestra rectangular amb llinda. El pis noble
presenta dues finestres amb llinda i marc de pedra. A l’interior (baixos) hi ha l’actual biblioteca,
on destaca un antic arc de mig punt.
Al costat de la Casa Vella fou construïda, el 1915, la Casa Nova de Cal Mata, on abans hi havia
l’antic celler. Adossat també a la casa Vella hi ha el nou celler, que és compost d’una gran nau
dividida en dos pisos. La façana presenta un gran portalada amb llinda i una porta balconera
amb reixat a cada banda. A la part superior hi ha una rosassa amb reixat.
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Referència històrica: Els documents més antics de la Casa Vella de Cal Mata daten de 1351.
Les seves arrels són les d’una masia catalana. La casa nova data del 1915. El celler nou data
del 1911.
Els anys 70 es va transformar tot el conjunt i es va dedicar a centre cultural, on es porta a terme
l’Escola d’estiu del Penedès, cursets de cap de setmana, convivències entre diferents
escoles,...
Els baixos de la casa Vella es convertiren en la biblioteca i el pis en habitatges per a aquests
convivències. Els baixos de la Casa Nova són habilitats com a cuina i menjador.
Els baixos del celler nou foren habilitats com a aules, la part superior és una gran sala per a
conferències, xerrades, etc.

Ermita de Sant Ponç

Localització: Plaça de Sant Pere. Saifores.

Descripció: És de petites dimensions. La façana principal té un arc semicircular a la porta
d’entrada i és rematada per una espadanya d’un sol cos que conté una campana. L’interior
presenta una sola nau i un gran arc rebaixat. A la part esquerra de l’altar hi ha una imatge de
Sant Pere.

Referència històrica: Data de 1755, segons la inscripció que hi ha a l’interior. Hi ha documents,
però, del 1475 que parlen de l’esmentada ermita. Sembla ser que fou construïda en el segle XI
i que el 1775 fou restaurada per Ramon Mata. Es recorda un retaule gòtic amb alguna
restauració barroca, del qual actualment no hi ha cap vestigi.
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Foto nº11. Ermita de Sant Ponç de Saifores

Cal Garriga

Localització: carrer Major. Saifores.

Descripció: La façana que dóna al carrer major és l’actual part del darrera de la casa. Presenta
les antigues façanes de dues cases. La núm. 3 i la núm. 5. A l’edifici núm. 3, els baixos
consten d’una porta d’arc de mig punt tapiada, damunt la qual hi ha restes d’un escut. A la
dreta veiem una finestra amb marc de pedra i llinda amb dues dents. El pis noble consta d’una
gran finestra amb base, trencaaigües i arc rebaixat.
A la casa núm. 5 ressalta la data 1765 a la porta d’entrada i unes finestres amb llinda dentada
que presenten una creu grega en relleu. La part del davant de la casa presenta un baluard amb
portalada d’arc rebaixat i els dos pisos de l’habitatge. A l’esquerra s’alça una torre amb
cobertes de dues vessants i tres finestres de mig punt. Cal destacar el sostre del celler, que
presenta un teixit de troncs i branques d’arbre.

Referència històrica: L’actual entrada correspon als darreres de la casa, el corral; el canvi en
l’estructuració de la casa fou fet per tal d’aprofitar el sol, ja que la mestressa és va posar
malalta. La casa i les propietats eren dels comtes de l’Asalto, pares de l’actual propietària.
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Casa Murada

Localització: Al costat del Torrent del Papiolet.

Descripció: És composta per una sèrie de dependències agrupades dins d’un tancat, al qual
s’accedeix mitjançant la porta del baluard. Destaca una torre de forma quadrada, que és més
ampla de baix que de dalt. Aquesta és situada al costat dret i consta de dues finestres ogivals,
col·locades de forma anàrquica. Al costat esquerre de l’habitatge hi ha una petita torre
emmerletada. En aquest conjunt hi ha una ermita de petites dimensions. La façana presenta
una porta d’arc rebaixat adovellat i una espadanya d’un sol cos sense cap campana. L’interior
és d’una sola nau.

Referència històrica: La casa correspon a una masia catalana i té arrels medievals reflectides
en la seva torre. Possiblement correspongui a un lloc citat molt antigament (Fortitudine o
Bastida de Muredine) documentat el segle XIII. Cal saber, a més, que tota la zona té un alt
interés històric, ja que s’han trobat restes arqueològiques ibèriques i romanes, i a prop se situa
el Coll de Sitja, límit molt antic dels dominis de Castellví de la Marca. A nivell religiós, ha estat
unida i separada de la parroquial de Santa Eulàlia en diversos cops, fet que determina també el
fraccionament de la documentació al respecte del mas. En els períodes 1572-1573 i 1635-1648
va pertànyer a la parroquial de Santa Oliva. L’ermita sembla ser d’edificació posterior. Deu ser
segle XIX.

Foto nº12 i nº13. El mas Jover i la Casa Murada són dos dels masos amb més contundència
arquitectònica i tradició històrica del municipi de Banyeres del Penedès
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Sabartés

Localitzaciò: Carretera del Vendrell a Sant Jaume, davant mateix de l’entrada principal de la
urbanització “Priorat de Banyeres”.

Descripció: L’edifici principal és l’habitatge dels amos. És compost també per la casa dels
masovers i una sèrie de magatzems. Tot això és rodejat per unes petites torres cilíndriques i
uns murs. La façana principal té un cos central dividit per cornises que presenta tres plantes.
Els baixos tenen unes portes balconeres. Les golfes presenten unes finestres semicirculars. A
l’esquerra hi veiem un cos quadrat que sobresurt i és compost per dues plantes, darrera del
qual ressalta una torre de cobertes de quatre vessants.
L’edifici dels masovers consta d’una sola planta. La porta té una obertura d’arc rebaixat i una
finestra rectangular a cada banda. És rematat per una cornisa sobresortint i una balustrada, al
centre de la qual s’alça una bonica torre de cobertes en forma de con, davall la qual hi ha els
dos dipòsits de l’aigua. La construcció és feta de paredat i decorada amb maó. El celler de
Sabartés és compost per un gran nau més petita. La façana presenta dues portalades d’arc de
mig punt separades per una finestra també de mig punt, damunt la qual hi ha una rosassa. És
rematada per una sèrie de graons decorats amb maó.

Referències històriques: La gran casa senyorial de Sabartés, l’any 1846, era propietat d’un veí
de Tarragona. Hi havia 14 veïns , quatre de la masia i la resta de les masies de voltant.
Posteriorment passà a ser propietat del comte de l’Asalto. Aquest nou propietari donà a la casa
el seu actual caire senyorial. Posseïa també altres propietats: el Moliner, el Corral d’en Beina, el
Pouer, la Garita, la Casa Roja, etc., que foren repartides entre els seus fills.
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Foto nº14. El conjunt de l’Heretat Savartés, amb les seves vinyes en primer terme

II.1.3. Elements d’interès etnològic

Per a cloure el present apartat sobre el marc històric, a continuació es realitza una relació dels
principals elements d’interès etnològic – entesos com tots aquells elements físicament presents
al territori i fruit de la història de l’activitat humana en el mateix, per tant incorporant elements
històrics, arquitectònics i patrimonials – que hom troba al municipi de Banyeres del Penedès;
aquests elements formen un conjunt indissoluble amb el paisatge del municipi i el seu mosaic
agroforestal característic. A més, aquests elements són una mostra de l’obra d’adaptació de
l’home al medi durant el període històric, i mostra de la transformació secular d’aquest medi fins
arribar a l’actualitat.

Els elements que es tracten a continuació s’agrupen de la forma següent:

- Elements etnològics de la cultura de secà.
- Elements etnològics de la cultura de regadiu.
- Les vies agropequàries o camins ramaders.
- Elements arqueològics.
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Cal destacar que un treball recent, anomenat “Projecte Ecoturisme Santa Oliva” 3 , ha dissenyat
diverses rutes excursionistes que, partint des del municipi o nucli de Santa Oliva, s’endinsen
fins a Banyeres del Penedès tot explorant nombrosos elements d’interès etnològic que, en el
seu cas, es recullen i descriuen en format de fitxes.

Elements etnològics de la cultura de secà

Els elements més importants en aquest conjunt que hi ha presents en el terme de Banyeres del
Penedès són els marges de pedra en sec i les barraques de pedra seca, com un dels elements
tradicionals i característics del paisatge també d’aquelles zones més planeres, conseqüència
de l’activitat agrícola i de la geomorfologia de la zona. Aquestes construccions responien a tres
motius principals: l’excés de pedra a la major part de zones agrícoles de la zona (excepte el
fons de les estretes valls dels torrents i a les zones més planes on l’acumulació de materials
més recents ha cobert la roca mare), la necessitat d’aixoplucs per persones, eines i animals a
les zones agrícoles, i la necessitat de construir marges per assolir terrasses amb sòl fèrtil als
vessants i pendents, controlar l’escolament superficial i estabilitzar els terrenys (retenint la terra
arrossegada per la pluja i limitant l’erosió).

Els marges que trobem al terme municipal de Banyeres del Penedès són majoritàriament de
tipus baix (d’1 metre o menys), sense què hi trobem grans construccions com si trobem en
altres municipis del Camp de Tarragona. Sí existeixen alguns marges interessants que limiten
camins.

Les barraques de pedra seca o barraques de vinya (generalment lligades a aquest conreu) és
un tipus de construcció també tradicional i força extesa en determinades zones del Camp de
Tarragona i del Penedès. Al municipi de Banyeres del Penedès hom pot trobar diverses
barraques, especialment amb certa densitat a l’extrem sud del terme, prop del camí dels Colls
(límit amb Santa Oliva), i a l’oest, prop de la casa Murada. Als camps de Banyeres 4 hi
predominen les barraques de planta circular i en menor mesura quadrada i, algunes d’elles,
compten amb la protecció de contraforts o marges adosats. Els portals solen ser de llinda única
o doble, amb arc de descàrrega, però també hi sovinteja a l’entorn de la Casa Murada l’arc de
mig punt. La coberta de falsa cúpula acostuma a anar forrada de pedruscall, rebló i terra
premsada, amb lliris de Sant Josep o altres plantes que cohesionen el ferm. És habitual trobar
rastellades i cimbells a la majoria d’exemplars, així com armaris interiors, cucons, penjadors,
menjadores, pedrissos i arbres de companyia com a complements bàsics. Existeix un treball
recent, patrocinat per la concessionària ACESA, consistent en un catàleg fotogràfic que

3
4

Limonium S.C.P. (2004). Projecte Ecoturisme de Santa Oliva. Ajuntament de Santa Oliva
GRAU, Àngels i BOVÉ, Miquel ( ). Banyeres, l’art de la pedra. Tríptic
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inventaria fins a 57 elements dins el terme. A més, l’ajuntament ha dissenyat tres itineraris
d’arquitectura popular.

-

Ruta del nucli de Banyeres

-

Ruta de Saifores a la plana de Cal Mata

-

Ruta del Priorat de Banyeres a l’Albornar

Foto nº15 i nº16: Barraques de pedra en sec al terme de Banyeres del Penedès

Tot i així, a diversos municipis i territoris de la demarcació de Tarragona s’estan treballant
interessants iniciatives per la valoració d’aquest patrimoni.

a) El municipi de Santa Oliva, al Baix Penedès, ha elaborat dues rutes del terme destinades a
conèixer el paisatge de la pedra en sec (elaboració d’un tríptic mitjançant una col·laboració amb
el grup conservacionista GEVEN i amb finançament del programa VOLCAM de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo). Al mateix temps, l’Agenda 21 Local del municipi va remarcar
l’interès de treballar el patrimoni de la pedra en sec com un dels eixos fonamentals de
desenvolupament de l’activitat turística, per complementar l’oferta del castell de la Verge del
Remei i, finalment, en el marc d’un projecte anomenat Ecoturisme, conjunt amb el municipi de
Banyeres del Penedès, s’ha elaborat tot un seguit de rutes temàtiques, identificant tots els
elements a senyalitzar, una de les quals és la ruta de la cultura de la pedra seca.

b) El municipi de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès), conjuntament amb l’ADF Clot del Bou,
ha patrocinat l’elaboració d’una completa exposició del catàleg complet de barraques del
municipi. Es tractava d’una exposició itinerant que, entre d’altres indrets, ha estat exposat al
pati del Palau de la Diputació de Tarragona. Conjuntament amb l’exposició, s’han realitzat
altres activitats tal com l’organització d’una diada popular de reconstrucció d’una barraca de
pedra seca (23 de maig de 2004).
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c) El municipi del Pla de Santa Maria (Alt Camp) ha dissenyat i senyalitzat una ruta anomenada
de “la Capona” que, en un itinerari circular per les planes del sector sud-est del municipi,
permet conèixer alguns elements força espectaculars del ric patrimoni de pedra en sec
municipal. També s’ha construït una barraca de nova planta en una de les rotondes de la
carretera del poble

d) El Consorci del CODE (Consell Comarcal del Baix Ebre i del Montsià) estan preparant un
catàleg exhaustiu dels elements de pedra en sec més interessants de les comarques del Baix
Ebre i el Montsià en el marc d’un projecte més ampli de definició d’unitats del paisatge en base
al Conveni Europeu del Paisatge.

e) La Fundació El Solà de la Fatarella (Terra Alta) realitza nombroses activitats de promoció i
difusió del ric patrimoni de pedra en sec del municipi, entre d’altres qüestions, la catalogació del
patrimoni de barraques.

f) l’Ajuntament de Vespella de Gaià està realitzant un catàleg i inventari del seu patrimoni de
barraques de pedra en sec amb la intenció de poder preparar i equipar rutes ecoturístiques de
coneixement, al mateix temps que es dóna protecció a aquest patrimoni dins la revisió del
POUM.

Elements etnològics de la cultura de regadiu

L’aprofitament de les aigües superficials i subterrànies en una zona on, tot i la presència del
torrent de Sant Miquel, mai van arribar a ser suficientment importants, va donar a lloc una
cultura de l’aigua força acurada, encaminada a l’eficiència en la gestió d’aquest recurs escàs.

Les principals construccions que es documenten a Banyeres del Penedès en aquest àmbit són
un antic molí 5 i la resclosa de Banyeres:

-El molí del Mata o del Papiol

Es tracta d’un antic molí hidràulic fariner situat al marge dret del torrent de Banyeres, aigües
amunt de la Resclosa de Banyeres. La seva datació podria ser molt antiga, ja que existeixen
cites de molins en aquella zona Edifici de planta rectangular i planta baixa més dos pisos, amb

“El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona”. Jordi Blay Boqué i Salvador Anton
Clavé (directors). Servei de Publicacions de la Diputació de Tarragona (2001).
5
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una porta al costat sud, finestrals quadrats al pis superior i interessants finestres amb mènsules
a la primera planta, als costats est i oest. Té carreus poderosos a les cantonades i les parets
estan fetes de pedra calcària de tamany petit amb argamasa. Parcialment enrunat (sense
sostre, tot i que s’aprecia que aquest era de dues aigües) ha estat consolidat recentment per
obres de restauració fetes per la Generalitat de Catalunya

Foto nº17: Molí del Mata o del Papiol, a tocar mateix del torrent de Banyeres

-

La resclosa de Banyeres

Es tracta d’una antiga resclosa construida a la llera del torrent de Banyeres només unes
desenes de metres al nord del límit del terme municipal de Santa Oliva. Consisteix en un potent
mur de fins a un metre d’amplada i 1,8 metres d’alt, construït amb blocs arrodonits o
quadrangulars que estaven fixats amb argamasa, i amb la superficie exterior arrebossada. Està
construït damunt d’un aflorament rocós i una zona estretida del torrent que permetia el seu
assentament. Actualment està caigut. Servia per a elevar l’aigua del torrent i nodrir a regs
superficials, entre ells el Rec Major de Santa Oliva. Es creu que és d’origen medieval.
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Foto nº18: La resclosa de Banyeres, afectada pels aiguats

Apart, el mencionat treball realitzat sobre la pedra en seca també va catalogar diversos
elements menors relacionats amb la cultura de l’aigua. Entre ells, 15 arjubs, 3 sínies i també el
conjunt de safareig i pica de cal Segu. Cal citar també les diverses fonts, entre les quals, per la
seva especial arquitectura, la Font de la Plaça de l’Om.

Les vies agropequàries o camins ramaders

Consultada la informació sobre camins ramaders catalogats al municipi de Banyeres del
Penedès, i la bibliografia especialitzada 6 a Banyeres del Penedès hi ha diversos camins
ramaders.

-Carrerada de la Serra. Es tracta d’un tram o ramal de la gran carrerada de Coll d’Arca o camí
de la Segarra, que donava accés als Pirineus, a la Segarra o a la fira de Santa Coloma de
Queralt des del Penedès i el camp de Tarragona. Surt del poble de Saifores, travessa el poble
de Bellvei i es dirigeix cap a la serra litoral.

ROVIRA, J. i MIRALLES, F. (1999). Camins de transhumància al Penedès i al Garraf.
Associació d’Amics dels Camins Ramaders. Gràfiques del Foix. Vilafranca del Penedès

6
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La carrerada passa per la plaça vella del terme de Saifores i creua la carretera TP-2125.
Segueix l’indicador de mas Roig per creuar la riera de Sant Miquel, passant per davant del mas
Roig, cal Rosari i cal Jover, fins a la cruïlla dels Quatre Camins i davalla en direcció a la Gornal.

-Carrerada de Sant Marc. També forma part del complex de la carrerada del Coll d’Arca, tot
lligant el fondo de Sant Marc fins al camí vell de Banyeres al Papiol. En el seu tram banyerenc
entra pel torrent de la Teuleria, travessa la carretera TP-2125, creuant l’autopista per un pont
soterrat i travessa el barranc del Gatell, creuant el nucli per la plaça de l’Om i el carrer del camí
de la Vila. Després de creuar la carretera TP-2124 de l’Arboç. Segueix pel carrer del camí del
Papiol, passa per davant del camp de futbol i ja, sense pèrdua, arriba a la masia del Papiol en
terme de l’Arboç.

-Carrerada de Santa Oliva, que va des del Vendrell fins a Santa Oliva i Saifores.
La carrerada neix a l’aiguabarreig de la riera de la Bisbal i del torrent del Lluc. Ressegueix la
llera d’aquest darrer, passa sota la carretera N-340 i la via del tren i enforca amb el camí de la
Costa Salada, a l’alçada del mas Roig
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