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EDITORIAL 
 
 
 
20 ANYS DE DEDICATÒRIES 
 
 
L’Associació Cultural Quatrepins ha arribat als 20 
anys de la seva singladura amb aquest número de 
QUATREPINS, quaderns de cultura, que teniu a 
les mans i amb el record de tots els actes culturals 
i socials realitzats durant aquest temps. Ens han 
acompanyat convidats de tots els àmbits de la 
societat. Un testimoni en són les dedicatòries que, 
més enllà de la cortesia, ens han deixat al nostre 
Llibre d’Honor. Aquí n’hi ha una mostra: 
 
Als amics de QUATREPINS en record d’una nit 
agradable al voltant d’uns amics i d’una inciativa 
que ha d’enorgullir tot un poble. Amb el desig de 
molts èxits en el futur, ben afectuosament, 
ANTONI BASSAS, periodista. Abril de 1993. 
 
Per als bons amics de QUATREPINS, un bon 
exemple de feina ben feta al servei del poble i de 
Catalunya. Que sigui per molts anys! Ben 
cordialment. JOSEP M AINAUD DE LASARTE, 
historiador. Sant Jordi, 1995. 
 
He arribat a Palau de Plegamans per primera 
vegada a la meva vida. El que m’he perdut ! La nit, 
aquesta trobada a QUATREPINS, inoblidable. Vull 
tornar tan aviat com hagin digerit la meva estada i 
la llarga hora de disquisicions econòmiques. Com 
deia sant Agustí: “Deu meu, doneu-nos Maastricht, 
però encara no!” FABIÀ ESTAPÉ, economista. 
Febrer de 1997. 

 
Amics de QUATREPINS, enhorabona per la vostra 
tasca generosa i culta, gent com vosaltres fa 
possible queel nostre país sigui una “envejada, rica 
i culta, bonica pàtria”. Una forta abraçada, NÚRIA 
FELIU, cantant i rapsoda. Juny de 1998. 
 
Per als amics de QUATREPINS, per la seva amable 
acollida i la seva càlida amistat. I, sobretot, per 
l’activitat en pro de la paraula, perquè la paraula és 
llibertat i el silenci, opressió. Amb tot el meu afecte 
i tota la meva amistat, ISABEL CLARA SIMÓ, 
escriptora. Primavera, 2001. 
 
A l’Associació Cultural Quatrepins, de Palau-solità i 
Plegamans, pel seu esforç sense defalliment per fer 
homes i dones lliures, ja que és amb la cultura i el 
coneixement com els humans es fan més lliures i 
poden exercir l’opció de triar. Palau-solità i 
Plegamans té una gran sort de tenir aquesta 
entitat, i jo he tingut la sort de compartir amb 
aquesta entitat una plujosa nit de febrer 
reflexionant sobre Catalunya. MONTSERRAT TURA, 
Consellera de Justícia de la Generalitat. Febrer de 
2010. 
 
A l’entitat QUATREPINS i al seu bon treball cultural, 
ciutadà i patriótic. Que per molts anys. JORDI 
PUJOL, ex President de la Generalitat. Març de 
2010 
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Evolució de les poblacions d’algunes espècies d’ocells a 
Palau-solità i Plegamans de 1987 a 2010 

                                                   
Natura 

                                                                                                                                                                                    
Per Abel Julien Vila 
Societat Catalana d’Ornitologia 
 
 

En aquest article es tracten set espècies d’ocells que han experimentat 
creixements poblacionals al llarg de 24 anys, des de 1987 a 2010. Algunes 
d’elles eren totalment absents i i altres s’hi trobaven en nombre molt reduït 
però llarg d’aquestes més de dues dècades les condicions ambientals han 
canviat favorablement per elles i les seves poblacions han arribat a nivells 
que en alguns casos podríem qualificar d’espectaculars. 

 
Introducció 
 
Els ocells experimenten canvis poblacionals que poden ser molt acusats segons les condicions 
ambientals, de forma que un sobtat increment o desaparició d’una font d’aliment, per exemple, pot 
fer que la seva població augmenti notablement o disminueixi fins a nivells que portin a la seva 
extinció local o de major àmbit, tal i com ja descrivia Lack (1954) a mitjans del segle passat. 
Aquesta rapidesa de resposta i contraresposta converteix els ocells en uns bons bioindicadors 
mediambientals (Furness & Greenwood 1993).  
 
En general, les modificacions de l’hàbitat, la disponibilitat d’aliment i les condicions de les zones de 
cria (p.ex., disponibilitat de forats o cobertura vegetal per fer el niu) són els factors de major 
influència en les poblacions d’aus. En canvis de curta durada i d’una certa localització territorial, 
com pot ser un hivern molt fred, les poblacions d’ocells es poden veure molt afectades però quan 
tornen les bones condicions de forma estable generalment les aus afectades recuperen els seus 
efectius amb relativa facilitat. En espècies presa, com els petits moixons o les aus cinegètiques, la 
capacitat de recuperació després d’una davallada important és espectacular.  
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En la literatura ornitològica existeixen nombrosos treballs sobre els canvis poblacionals de les 
espècies a escala europea i els problemes de conservació associats, com la compilació de Tucker & 
Health (1994) o la revisió més recent de Vorisek et al. (2008). 
 
Des que l’autor d’aquest article va començar a observar ocells a la plana de la Riera de Caldes l’any 
1987, s’han incrementat notablement les poblacions d’algunes espècies d’aus associades als 
hàbitats fluvials i forestals. Algunes d’elles senzillament eren completament absents en l’inici del 
període estudiat i van aparèixer colonitzant el nostre en entorn amb un èxit que s’ha demostrat 
notable. En canvi, els ocells d’entorns agrícoles han patit una preocupant davallada com a 
conseqüència dels canvis de les pràctiques agrícoles i, especialment, de gestió de l’entorn, que han 
reduït molt la biodiversitat amb la desaparició de marges, conreus al llarg de tot l’any sense 
guarets o els canvis en les èpoques de conreu de cereal. Aquest problema ha estat reconegut a tot 
Europa i s’han publicat diversos treballs que analitzen les causes d’aquesta davallada, com per 
exemple, Donald et al. (2001). 
 
En aquest article es tracten 7 espècies d’ocells que han experimentat creixements poblacionals al 
llarg de 24 anys, des de 1987 a 2010. Algunes d’elles eren totalment absents i altres s’hi trobaven 
en nombre molt reduït però llarg d’aquestes més de dues dècades les condicions ambientals han 
canviat favorablement per elles i les seves poblacions han arribat a nivells que en alguns casos 
podríem qualificar d’espectaculars. Alguns d’aquests ocells han passat d’estar completament 
absents a constituir algunes de les espècies més abundants al voltant nostre. 
 
Metodologia 
 
A partir de les dades de camp de l’autor des de 1987, s’han extret les observacions de les espècies 
tractades, per tant, procedeixen de dades que no han estat preses amb una metodologia prèvia 
orientada a la realització d’aquest treball. En la pràctica això significa que hi ha uns quants biaixos i 
problemes d’anàlisi que s’han hagut de corregir o minimitzar en la mesura del possible. 
 
Les dades corresponen a llistes completes, és a dir, l’observador anotava totes les espècies –sense 
excepció- que observava al llarg de la sessió de camp, generalment d’entre 45 min i 2h, 
majoritàriament en les primeres hores després de la sortida del sol. En comparació amb la presa de 
dades freqüent entre l’ornitòleg aficionat, que documenta només allò que li ha cridat l’atenció o allò 
que creu destacable, això té diversos avantatges molt importants de cara a la utilitat i precisió de 
la informació obtinguda: 
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� Durant un període de temps força constant sabem totes les espècies detectades a la zona. 

� Queden registrats els “no ocells”, és a dir, una espècie que no apareix a la llista vol dir que 
no ha estat detectat. Aquest factor és molt important per determinar quan apareixen els 
ocells per primera vegada. 

� Les àrees de treball han estat les mateixes al llarg d’aquests 24 anys. 

� Les observacions les ha fet el mateix observador, pràcticament sempre en solitari, cosa que 
elimina biaixos per diferències en l’habilitat de detecció individual. 

 
Tanmateix, donat que les dades no van estar preses originalment amb la finalitat de dur a terme el 
present article la precisió de les dades poblacionals obtingudes és baixa, si bé les tendències 
poblacionals detectades són completament fiables.. Els biaixos i problemes més importants pel 
treball de la informació obtinguda han estat els següents: 
 

� Alguns anys s’ha fet molt més esforç de treball de camp que altres i la mostra entre els 
diferents anys pot variar molt, fent que el marge d’error en la població estimada sigui força 
gran. 

� El mostreig de les zones ha estat irregular i l’observador tendia a seleccionar els llocs on 
semblava que observaria més ocells segons les seves impressions (època de l’any, pas 
casual per la zona, etc.) 

� Les dades són de presència/absència i, per tant, no són quantitatives, ja que  no s’han fet 
censos quantitatius (excepte, vegeu més avall, en el cas de la tórtora turca). 

� En algunes espècies o anys, la mostra és petita i els pics de població (amunt o avall) han 
de ser presos amb molta precaució. 

 
En resum, la majoria de biaixos provenen de la irregularitat de la mostra, que és adequada en 
diferents anys però insuficient en altres.  Per l’anàlisi, s’han extret totes les observacions de cada 
espècie estudiada que apareixia en una llista completa de jornada de camp i aquesta observació es 
considerava com a “presència de l’espècie” sense informació quantitativa. Amb aquesta informació 
el que s’obté és una probabilitat d’aparició determinada però sense especificar quants individus 
s’observen d’aquell ocell. Podríem exemplificar-ho dient que “quan sortia al camp l’any 1990 tenia 
una probabilitat del 10% de veure l’ocell X, l’any 2000 en tenia un 30% i ara, el 2010, tinc una 
probabilitat del 50% de detectar-lo en una sortida de camp”.  
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La probabilitat s’ha expressat calculant el percentatge de sortides en les que s’havia observat 
aquella espècie del total de jornades de camp. 
 
Tanmateix, però, només s’han considerat les jornades en l’hàbitat adequat per l’ocell sense tenir en 
compte les sortides en llocs inapropiats. Per exemple, no té sentit esperar veure un bernat pescaire 
a l’interior d’un bosc, així que les jornades dutes a terme en zones de bosc no es compten pel 
bernat pescaire i es calcula el percentatge d’observacions d’aquest ocell en localitats on la seva 
presència és esperable (principalment hàbitat aquàtic i conreus). Això és important, no només per 
no esperar veure bernats pescaires a l’interior del bosc sinó perquè si algun any s’han fet més 
jornades de camp en boscos, els resultats mostrarien que aquell any hi hauria hagut menys 
bernats pescaires quan en realitat, senzillament, s’hauria visitat menys el seu hàbitat. 
 
No es disposa de dades de l’any 2008, en el que l’observador només va fer una sortida amb llista 
completa i aquesta ha estat obviada de l’anàlisi ja que tots els ocells observats en aquella única 
sortida tindrien un 100% de probabilitat d’aparició. També s’han obviat de l’anàlisi alguns dies de 
camp consecutius en les que l’observador havia tornat a visitar una zona precisament perquè havia 
trobat una de les espècies estudiades com a “novetat” de la zona d’estudi. Agafar diverses 
d’aquestes observacions consecutives incrementaria artificialment la probabilitat d’aparició 
d’aquesta espècie. 
 
 
En total s’han fet 401 llistes completes, que representen unes 670 hores d’observació al camp. Els 
anys 1992, 2000 i 2009 han estat els anys en el que s’ha fet un major nombre de sortides de camp 
amb llista completa (al voltant de la trentena cada un) i el 1997 i 2007 els anys més mal 
mostrejats amb unes 8 i 7 sortides, respectivament (amb l’excepció de l’esmentat 2008 on només 
se’n va fer una i s’ha eliminat del treball). 
 
La zona d’estudi comprèn tot el terme municipal de Palau-solità i Plegamans i la part del terme 
municipal de Caldes de Montbui que pertany a la conca de la Riera de Caldes. En total han estat 11 
punts de mostreig diferents, dels quals els més visitats han estat la Torre Marimon, amb 145 llistes 
completes i l’Hostal del Fum, amb 87. 
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Resultats 
 
En total, s’han analitzat les dades de 7 espècies d’ocells, de les quals 3 són ocells associats al medi 
fluvial, 2 associades al medi forestal, 1 a l’entorn humà i 1 és un ocell exòtic provinent d’individus 
escapats de captivitat. 
  
Medi fluvial 
 
Esplugabous Bubulcus ibis 
 

És un ocell  de la família de les 
ardèides, de color blanc pur, amb 
l’aparició d’uns tons ataronjats al 
capell, pit i esquena durant l’època de 
cria. El seu hàbitat està associat a les 
zones humides i al medi rural de prats, 
secans o erms, sempre en zones 
càlides. S’associa sovint als ramats de 
bestiar, d’aquí el seu nom 
d’esplugabous, del qual també apareix 
el nom local d’escornabous en aquesta 
zona del Vallès. La seva alimentació 
consisteix en invertebrats mitjans, 
granotes, sargantanes i, 
ocasionalment, ratolins. A diferència 
d’altres ocells de la família de les 
ardèides, no té la capacitat de capturar 

peixos i aquests entren poc en la seva dieta. 
 
A la plana de la riera de Caldes, és present al llarg de totes les zones obertes de la riera, des del 
Besòs fins a l’alçada de la finca de Torre Marimon, on desapareix quan la riera s’estreny i la 
vegetació frondosa arriba fins al mateix curs d’aigua. És present, en canvi, en tots els conreus de 
secà de la plana fins a la mateixa població de Caldes de Montbui. A mesura que el paisatge esdevé 
muntanyós, la seva presència és molt més escadussera. 
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En la gràfica següent es pot veure com els primers esplugabous es van començar a observar a 
principi dels 1990 a la Riera de Caldes, Hostal del Fum i algun exemplar als conreus de la Torre 
Marimon. A finals de la dècada i a l’entrada del s. XXI les observacions es fan molt freqüents, 
arribant al voltant del 60-80% de probabilitat de detecció en els hàbitats adequats. El 1999 sembla 
marcar un punt d’inflexió i les observacions es disparen.  
 

Freqüència observacions esplugabous
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Conjuntament amb aquesta pujada de la freqüència d’observacions es va anar establint un 
dormidor d’aquesta espècie al parc de l’Hostal del Fum que primer comptava amb només algunes 
desenes d’exemplars però que, a partir de 2005, s’incrementa fins a algun centenar d’animals, amb 
un rècord de més de 600 individus. 
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Segons Ribas (2000) a finals dels 90 hi havia uns 400-500 exemplars en tot l’espai de la conca del 
Besòs fins a la baixa Tordera, per tant, els centenars d’individus que ara es comptabilitzen només 
al dormidor de l’Hostal del Fum són una mostra de l’increment espectacular d’aquesta espècie en 
tota la conca. 
 
Martinet blanc Egretta garceta 
 

Similar a l’esplugabous encara que 
se’n diferencia clarament per la manca 
de les plomes ataronjades a l’època de 
cria, el bec molt més fi i llarg, un 
aspecte general més estilitzat i el 
distintiu color groc dels peus. 
La seva alimentació la constitueixen 
invertebrats aquàtics, granotes, peixos 
petits o mitjans i altres animalons 
associats al medi aquàtic. Per això, 
està molt més associat a l’hàbitat 
aquàtic que l’esplugabous i no és 
habitual veure’l lluny de l’aigua, sigui 
en un aiguabarreig o en un curs 
d’aigua en moviment. No el veurem 
mai seguit ramats o tractors en zones 
seques com fa l’esplugabous. A la riera 
de Caldes, és present en tota la seva 

extensió, encara que és molt més freqüent a la part baixa, de Caldes de Montbui cap avall. A 
Palau-solità i Plegamans és especialment abundant en el rierol artificial de l’Hostal del Fum. 
 
La primera observació és d’un exemplar a l’Hostal del Fum el 1992 i, seguint una pauta d’increment 
fluctuant durant tota la dècada, és finalment a principis dels 2000 que l’espècie incrementa la seva 
presència amb una freqüència d’observació molt alta en les localitats apropiades. 
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És molt interessant que totes les observacions dels 90 corresponen a individus a l’Hostal del Fum i 
només és a partir dels 2000 que l’espècie comença a sovintejar la riera de Caldes, especialment a 
l’alçada de la font de Can Pujol. Durant la dècada dels noranta només es coneixen 4 observacions a 
la resta de la conca del Besòs (Ribas, 2000), cosa que evidencia l’atracció que l’Hostal del Fum té 
per aquest ocell, ja que des de 1992 la presència del martinet blanc és gairebé constant en el parc. 
Actualment (2010) entre 4-6 individus hi són presents a diari durant totes les èpoques de l’any. 
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Bernat pescaire Ardea cinerea 
 

És un ocell molt gran d’una alçada clarament 
superior a la de l’esplugabous, és de color gris 
pissarra, amb el coll molt llarg, cames llargues i un 
bec també llarg però gruixut, molt adaptat per la 
pesca. La seva alimentació consisteix principalment 
en peixos d’una certa grandària, com les carpes, que 
captura a l’aguait, esperant completament quiet i 
llençant el seu potent bec com un arpó amb gran 
rapidesa sobre la presa. Està molt associat a l’aigua 
per la seva alimentació piscívora, tot i que també 
se’l pot trobar en camps de secà, on pot estar 
descansant o alimentant-se de grans insectes 
(llagostes i saltamartins) i altres animalons. Aquest 
és un hàbitat que el bernat pescaire fa servir si 
escasseja el seu aliment preferit o com a lloc de 
repòs però de tota manera és un hàbitat regular on 
se’l pot trobar, sempre que hi hagi cursos d’aigua 
raonablement propers. 
 
És habitual, encara que en baix nombre, en tota la 
riera de Caldes, des dels llocs més oberts als més 
frondosos, tot i que per les seves dimensions 
prefereix les zones on el riu és més ample, on pugui emprendre el vol amb facilitat si és descobert. 
També és freqüent a les zones de conreu de Gallecs o la Torre Marimon i és aficionat a visitar 
basses i estanys artificials al costat de masies i, fins i tot, en jardins particulars. Sovint persones 
amb jardins en zones bastant urbanes comenten com un bernat pescaire s’hi instal�la a primera 
hora del dia per pescar els peixos d’algun petit estany decoratiu als jardins. S’ha observat, per 
exemple, en un lloc tan urbà com la bassa de Can Cortès. 
 
L’evolució d’aquest ocell al llarg d’aquests 24 anys mostra una pauta similar a les altres dues 
ardèides. El 1992 s’observa el primer exemplar en els camps de conreu de la Torre Marimon i a 
partir d’aquí es comença a detectar amb una certa regularitat fins als 2000, quan presenta un 
increment major amb una freqüència d’aparició al voltant del 25%. És, per tant, en aquesta 
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primera dècada del segle XXI que aquest animal experimenta un fort increment poblacional als 
nostres voltants. 
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Les primeres observacions són totes en zones de camps de conreu (amb l’ocell sedimentat o 
passant al vol) a la Torre Marimon i a Gallecs. La primera observació a la riera de Caldes és de 
l’any 1997. Generalment s’observen individus aïllats i només en tres ocasions s’han observat dos 
individus junts i mai una quantitat superior.  
 
A la resta de la conca del Besòs el bernat pescaire segueix una pauta d’increment similar a la 
descrita en aquest treball per Palau-solità i Plegamans, amb algunes cites d’intents de nidificació 
cap a la segona meitat dels 1990. 
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Bec de corall senegalès Estrilda astrild 
 

Aquesta espècie, petita i vistosa, 
procedeix d’individus domèstics 
escapats fa aproximadament una 
dècada. No se sap amb certesa d’on 
provenen els individus originals però 
s’ha pogut constatar que ha colonitzat 
moltes de les zones humides i fluvials 
de Catalunya. 
Als nostres voltants el bec de corall 
senegalès està gairebé circumscrit als 
voltants de la riera de Caldes, on és 
freqüent veure’l en grups nombrosos i 
sorollosos que es desplacen amunt i 
avall del riu. Més ocasionalment, es 
pot observar en descampats o solars 
en zones urbanes. 

 
Si bé aquesta espècie no té massa interès des del punt de vista ornitològic, sí que és interessant 
veure que en pocs anys ha colonitzat tot l’hàbitat propici. 
 
Des de la primera observació de 5 individus el 2004 a la riera de Caldes a l’alçada de la Pineda s’ha 
passat a l’observació de grups fins a 50 individus i a una freqüència d’observació superior al 60%, 
força per sobre de molts ocells autòctons. 
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Ribes (2000) s’esmenta un nucli poblacional al riu Mogent durant els anys 1990 compost per uns 
200 individus, que sembla que va romandre estable durant pràcticament una dècada. A 
continuació, el bec de corall senegalès va experimentar una explosió important a tot Catalunya, 
essent també una espècie freqüent en el tram baix de cursos fluvials de la resta del país. 
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Medi forestal 
 
Picot garser gros Dendrocopos major 
 
Picot de grandària mitja-gran, amb un aspecte general de 
contrast entre colors blanc i negre. En el mascle, la part 
superior del cap (el capell) és de color vermell viu, així 
com les plomes de panxa i ventre. La intensitat d’aquest 
color vermell depèn del sexe, edat i època de l’any, 
essent el màxim de vives en el mascle adult en època de 
nidificació. 
 
Aquí és present tot l’any, amb nidificació comprovada i el 
trobem en tot tipus de boscos mitjanament madurs amb 
qualsevol combinació d’espècies d’arbres. El trobem tan a 
boscos de ribera amb abundants caducifolis com a 
pinedes pures com a pinedes mixtes amb alzina i roure, 
així com a boscos de ribera amb abundants caducifolis. 
És en aquest últim tipus de bosc on el trobarem amb més 
freqüència 
 
Encara que és present en qualsevol de les nostres 
masses boscoses, el podem trobar amb facilitat pels 
boscos de la font de Can Pujol, la Torre Marimon i el bosc 
d’àlbers de l’extrem sud de l’Hostal del Fum. 
 
La freqüència d’aparició del picot garser gros ha anat 
creixent des de 1990 fins a l’actualitat. Durant la dècada 
dels 90 la seva presència és molt escassa, havent-hi només 3 observacions durant els 10 anys. En 
tota la conca del Besòs només hi havia una altra localitat documentada a Sant Antoni de Vilamajor 
en la que es detectava aquest ocell (Ribas, 2000). En canvi, a partir dels 2000 la freqüència 
d’observació d’aquest picot puja fins a prop del 40% en l’hàbitat forestal. Fins i tot s’observa sovint 
en retalls boscosos en zones periurbanes o agrícoles. Aquesta pauta es reflecteix molt bé en la 
gràfica de freqüència d’observacions, on es veu perfectament l’explosió poblacional d’aquest ocell. 
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L’Atlas dels ocells nidificants de Catalunya (Estrada et al. 2005) documenta molt bé l’expansió del 
picot garser gros al nostre país i els Anuaris Ornitològics de l’ICO de la dècada dels 1990 i 2000 
mostren com, any rere any, apareixien noves localitats de cria d’aquest ocell, que ha passat de ser 
una espècie pràcticament circumscrita als boscos de muntanya mitja o alta a un ocell comú de 
contrades al mateix nivell del mar. 
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Picot garser petit Dendrocopos minor 
 

Picot de petites dimensions, amb una pauta de color 
de contrast entre blanc i negre com el picot garser 
gros però sense les dues grans taques blanques a les 
escapulars d’aquest. Té una grandària lleugerament 
superior a la d’un pardal, cosa que el distingeix 
clarament del picot garser gros, d’unes dimensions 
molt superiors. 
 
El trobem només en boscos on hi hagi amb arbres de 
fusta tova, com àlbers, pollancres i altres espècies de 
caducifolis. És completament absent de les pinedes 
pures i pinedes mixtes d’alzines i roures, a menys que 
tinguin una presència suficient de les espècies de 
caducifolis que requereix. 
 
A Palau i rodalies s’ha començat a detectar durant 
aquesta dècada. Les 4 observacions existents són les 
següents: 
 
2002 1 mascle a la riera de Caldes 
2003 1 mascle a la urbanització Can Valls (Caldes) 
2009 1 parella ocupant niu (fracassat) a la riera de 
Sentmenat 
2010 1 mascle a l’Hostal del Fum 

 
És d’esperar que en els anys vinents el picot garser petit sigui una altra espècie que veurem 
augmentar al voltant nostre. L’únic problema que pot aturar o ralentitzar aquesta expansió és la 
competència amb els picots verd i garser gros que el foragiten de nius i de zones d’alimentació 
amb facilitat. 
 
 
 
 
 



20 
 

Medi antropòfil 
 
Tórtora turca Streptopelia decaocto 
 
És un columbiforme, semblant a la tórtora 
domèstica, que va començar una lenta però 
inexorable expansió per Europa a principi dels 
anys 1930 des de les seves zones originals de 
cria a Turquia i Grècia. Als anys 80 ja havia 
colonitzat bona part d’Itàlia, França, 
Alemanya i havia arribat a Gran Bretanya. En 
aquella època es van trobar a Tarragona els 
primers individus que colonitzaven Catalunya. 
La seva expansió va ser natural a partir del 
moment en què sembla que l’espècie va 
“aprendre” a aprofitar els recursos alimentaris 
i de recer que proporciona l’activitat humana. 
 
Actualment trobem la tórtora turca en tots els 
ambients humanitzats de Palau, des del 
mateix centre del poble fins les urbanitzacions 
més perifèriques i masos aïllats del nucli urbà. 
És absent de les masses boscoses i les zones 
més allunyades dels ambients humanitzats. 
 
A Palau s’observa la primera tórtora turca l’any 1997 a la Pineda prop del límit amb Caldes. Des del 
2000 es comença a observar en gairebé qualsevol hàbitat i arriba a una freqüència d’observació 
d’aproximadament el 50% a partir de 2005. 
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De la tórtora turca es disposa de dades quantitatives des de l’any 2002 a partir d’un dels itineraris 
dels censos del programa SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya) que desenvolupa 
l’Institut Català d’Ornitologia. Aquest itinerari SOCC s’inicia a la Pineda i recorre bona part de la 
finca de la Torre Marimon, passant per un hàbitat propici en la seva major part per a la presència 
de la tórtora turca. El SOCC és un cens quantitatiu en el qual l’observador ha de comptabilitzar els 
individus totes les espècies d’ocells que detecta al seu pas, seguint sempre unes normes de treball 
molt estandarditzades. La qualitat de les dades proporcionades pel SOCC és molt bona i podem 
considerar que les estimes poblacionals són força realistes. 
 
La gràfica següent mostra l’increment en nombre d’individus des de 1 sol individu el 2002 a 42 el 
2007 (últim any del que es disposen de dades) al llarg del trajecte de 3 Kms d’aquest itinerari. 
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Tórtora turca (Sant Roc - Torre Marimon)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Des
2002

Gener
2003

Abril
2003

Juny
2003

Gener
2004

Abril
2004

Des
2004

Gener
2005

Abril
2005

Des
2005

Maig
2006

Juny
2006

Des
2006

Gener
2007

Maig
2007

Des
2007

Data

C
om

pt
at

ge

 
 
Si comparem les dades quantitatives del SOCC amb el mateix període d’anys del gràfic de 
freqüències d’observació es pot veure que la diferència d’increment és més marcada que la que 
mostra el gràfic de freqüència, posant de manifest el marcadíssim augment poblacional que ha 
experimentat la tórtora turca en els últims anys. 
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Anàlisi i conclusions 
 
En aquest apartat s’analitzen les causes que poden haver portat als increments de les espècies 
estudiades. Tal i com s’ha fet a Resultats, es tracten agrupades segons el seu hàbitat o 
característiques particulars. 
 
Medi fluvial 
 
Les tres ardèides tractades, tal i com s’ha esmentat en els seus textos corresponents, són ocells 
que han experimentat una notable expansió a nivell de tot Catalunya, amb un increment 
poblacional als nuclis de cria existent i amb l’establiment de noves zones de nidificació. Per tal 
d’intentar esbrinar algun factor local que pugui explicar els increments poblacionals a les nostres 
localitats s’han agafat determinades dades de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de 
Caldes, situada just al límit amb Palau-solità i Plegamans i que aboca les aigües depurades a la 
riera. 
  
L’EDAR va començar a funcionar el 1992; fins aquell moment les aigües no es depuraven en cap 
punt des del naixement de la riera a Gallifa i, per tant, les aigües negres de Sant Feliu de Codines i 
Caldes de Montbui arribaven a Palau barrejades amb l’aigua de la riera.. No disposem d’anàlisi de 
l’època pre-depuradora però era evident a simple vista que la qualitat de l’aigua era pèssima, ja 
que baixava de molts colors diversos i l’olor a aigua residual era notable. 
 
Per veure’n l’evolució, s’han agafat les dades de quatre paràmetres que es considera el mínim 
permès a la sortida d’una depuradora segons la Directiva 91/271/CEE: 
 

Paràmetre Màxim permès 
MeS (Materials en Suspensió) 60 mg/l 
DQO (Demanda Química d’Oxigen) 125 mg/l 
DBO (Demanda Biològica d’Oxigen) 15 mg/l 
NTK (Nitrogen Total Kjeldahl) 10 mg/l 

 
 
En primer lloc, els valors especificats són els que marca la directiva 91/271/CEE i són uns valors 
mínims però que no són en absolut els òptims; en realitat, si l’aigua té just el límit de 
concentracions permès, el seu aspecte és bo i no fa mala olor però encara no és prou adequat 
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perquè hi hagi abundància de vida aquàtica, particularment de peixos i amfibis. Per tant, el grau 
d’exigència per la vida animal ha de ser superior. 
 
En les dues taules següents es pot veure l’evolució temporal de les analítiques d’aquests 
components. S’han agrupat en dos conjunts diferents senzillament perquè l’escala d’unitats és 
diferent entre elles i, per tal de representar-ho de forma més comprensible, s’han separat els 
valors amb escales més grans dels de més petites. 
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Tal i com es pot veure, els valors indicadors dels contaminants (orgànics i inorgànics) comencen a 
baixar a partir de la posta en marxa de la depuradora el 1992. Els valors de partida són 
espectacularment alts, totalment impropis per a la vida animal, evidenciant que en aquesta època, 
la vida aquàtica era pràcticament inviable a la riera de Caldes. En realitat, per poder mostrar-ho 
millor, s’han eliminat de la gràfica els valors d’alguns dels primers anys de funcionament de l’EDAR 
en què hi havia pics que triplicaven el valor més alt que es veu en aquests gràfics. 
 
Es pot veure com la MeS, la DQO i la DBO cauen en picat durant la segona meitat dels anys 90, 
arribant a valors quasi acceptables a l’any 2000. Durant aquest període l’EDAR comptava amb un 
sistema de depuració físico-químic que eliminava els contaminants més pesats. D’aquesta manera, 
depurava l’aigua de totes les partícules de certa grandària que es poden capturar i separar amb el 
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procés físico-químic però no era capaç d’arribar a una depuració de la fracció dissolta. A partir de 
2000, es posa en marxa la depuradora biològica, que actua sumant-se a la físico-química per fer 
un tractament de l’aigua molt més intens a base de microorganismes que processen i eliminen els 
contaminants amb la seva acció biològica. 
 
A partir d’aquell moment, els contaminants fan una altra baixada perceptible, incloent-hi les formes 
nitrogenades (NTK). Això es veu molt clarament agafant les dades de l’amoni (NH4), que és un 
contaminant especialment nefast per la vida animal en general i pels peixos en particular. 
 
En la gràfica següent es pot veure com el nivell d’amoni era de 29 mg/l en 2000, un valor que 
impedeix completament la presència de peixos. A partir d’aquell any es produeix una baixada 
important arribant al valor promig de 5 mg/l en 2010, un valor que ja permet la vida de fauna més 
sensible a la contaminació. Cal dir que, en realitat, el valor és molt més baix en aigua superficial, 
és a dir, a la pròpia riera, ja que allí es barreja amb l’aigua del propi curs fluvial. Així, les dades de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Universitat de Barcelona aigües avall de la depuradora 
indiquen valors inferiors a 1 mg/l, generalment movent-se entre només 0,05 i 1,3. Lògicament això 
també fa deduir que la pluviometria influeix molt en la qualitat de les aigües. 
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És evident que aquesta millora en la qualitat de l’aigua ha d’haver influït en l’expansió de les 
espècies del medi fluvial estudiades, especialment en aquelles en les que els peixos i altres animals 
més sensibles tenen importància en la seva dieta, és a dir, principalment el martinet blanc i el 
bernat pescaire i, en menor mesura, l’esplugabous. 
 
Així, es pot veure com, tant el martinet com el bernat, incrementen les seves poblacions al llarg de 
tot el període d’estudi (incloent-hi els anys 90) i intensifiquen aquest increment a partir de l’any 
2000, coincidint amb la posta en marxa de la depuradora biològica i la caiguda de l’amoni. Encara 
podem afinar més si mirem d’on provenen les dades de les observacions durant els 90. En el cas 
del martinet blanc veiem que els ocells d’aquesta dècada corresponen exclusivament a ocells de 
l’Hostal del Fum i que, de fet, aquest ocell era molt rar en tota la conca del Besòs (Ribas, 2000). Si 
eliminem les dades de l’Hostal del Fum amb les que s’ha construït la gràfica del martinet blanc, la 
correlació amb les dades de qualitat de l’aigua de la riera és molt més estreta, tal i com es veu en 
aquesta gràfica. 
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Fins després de 2002, quan el NH4 ja mostra la tendència a estar per sota dels 10 mg N/L, el 
martinet blanc no era un ocell freqüent a la riera de Caldes. Cal dir que l’aparent forat dels anys 
2006 i 2007 és el resultat de manca de mostreig, ja que no es va fer cap llista completa a la riera 
en aquells dos anys, tot i que hi ha nombroses observacions d’aquesta espècie en aquest període. 
  
L’altra espècie piscívora, el bernat pescaire, segueix una pauta similar encara que no s’observa tan 
netament com en el martinet blanc, principalment perquè el bernat pescaire és un ocell molt mòbil 
que pot ser vist al vol sovint per zones que no són el seu hàbitat normal (p.ex., és relativament 
freqüent veure’l passar volant per sobre el propi nucli urbà de Palau). Malgrat tot, les dades dels 
1990 són totes en camps de conreus de la Torre Marimon i de Gallecs, a excepció d’una observació 
del 1997 i ja no és fins la primera dècada del segle XXI que s’observa a la riera. 
 
Veiem, per tant, que també és un ocell clarament beneficiat per la millor qualitat de les aigües en 
els anys recents. Altres espècies que es poden haver beneficiat d’aquesta millora ambiental poden 
haver estat el blauet i la polla d’aigua però, dissortadament, no es tenen prous dades d’aquestes 
dues espècies com per treballar la seva evolució poblacional. 
 
Respecte l’esplugabous, té sentit suposar que la millora de les aigües ha influït positivament en el 
seu increment però no se’n pot desprendre cap pauta a partir de les dades d’aquest treball. El fet 
que aquesta espècie estigui experimentant un augment important de les seves poblacions a tot 
Catalunya i, de fet, en tot el món, introdueix molt de “soroll” en la mostra de dades actual i no 
permet arribar a establir cap correlació en aquest sentit. L’esplugabous va començar a expandir-se 
a partir del 1900 per tot Àfrica i va arribar al sud d’Europa, principalment a la península Ibèrica en 
el primer quart de segle; cap al 1930 va creuar l’Atlàntic per colonitzar Sud-Amèrica i l’any 1948 va 
arribar a Florida, des d’on va colonitzar Estats Units i Canadà. 
 
 Se sap d’un ocell que va recórrer 4.216 Kms i han aparegut individus fins a l’Antàrtica. La seva 
expansió ha tingut abast mundial i la seva àrea de distribució abasta totes les zones temperades 
del planeta (del Hoyo et al. (1992)). En aquest context d’autèntica explosió de l’espècie a nivell 
mundial, és evident que és difícil establir alguna correlació en l’entorn local. També està clar que la 
joca de l’Hostal del Fum, on s’hi han comptat més de 600 individus aplega ocells de molts 
kilòmetres a la rodona però apareixen en les observacions locals a Palau en els seus desplaçaments 
diaris. 
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Pel que fa a l’altra espècie inclosa dintre del medi fluvial, el bec de corall senegalès, presenta 
també una relació amb la qualitat de les aigües però no hi ha cap motiu per pensar que això hagi 
tingut cap influència en la seva expansió. El seu hàbitat el formen la vegetació de bardisses, 
canyís, herbes ruderals i similars, que, si bé sembla haver millorat en qualitat en el decurs del 
període d’estudi, no ha patit cap canvi substancial. Aquesta apreciació és subjectiva, per tant, cal 
prendre-la amb cautela. L’expansió del bec de corall senegalès amb molta seguretat depèn de la 
dinàmica poblacional de l’espècie a tot Catalunya. 
 
Medi forestal 
 
L’augment de les poblacions de picots a Catalunya ha estat notable. El picot garser gros ha 
experimentat un creixement sostingut a tot Catalunya (Estrada et al., 2005) en els últims 30 anys. 
Des del primer Atlas dels ocells nidificants de Catalunya (Muntaner et al., 1984) de principis dels 
80 al segon Atlas finalitzat el 2002, la seva àrea de distribució s’havia ampliat en un 48%. Des de 
llavors, l’espècie ha continuat incrementant la seva població i conquerint nous territoris, 
especialment a les zones baixes del país, on abans era més escàs o absent. Segons dades del 
projecte SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya) de l’Institut Català d’Ornitologia, de 
2002 a 2009 l’increment ha estat del 39%. 
 

Increment a Catalunya

0

2

4

6

8

10

12

1980 2002 2009

Anys amb dades

Ín
de

x

Picot garser gros

  
Font: dades de l’Institut Català d’Ornitologia 



30 
 

 
L’augment de la població del picot garser gros s’explica per l’arribada a l’estatge de maduresa dels 
boscos catalans, que procedeixen en gran mesura de repoblacions amb pi blanc i pinyoner durant 
les dècades dels 1940 i 1950. L’alimentació dels picots, basada en insectes barrinadors en estat 
adult o larvari a l’interior de la fusta, depèn completament del fet que en els boscos hi hagi arbres 
madurs o vells, amb branques mortes, fusta en descomposició i arbres caiguts. Totes aquelles 
repoblacions amb pins del que abans havien estat vinyes, oliveres, ametllers, garroferes i altres 
conreus han trigat unes quantes dècades a assolir la maduresa. Fins aquest estatge, els arbres 
joves no tenien suficient matèria en descomposició per proporcionar aliment per al picot garser 
gros i la resta de picots. 
 
Actualment, els boscos catalans tenen arbres molt més grans i vells, cosa que afavoreix en gran 
mesura no només els picots sinó també la gran majoria d’ocells forestals. Segons Camprodon 
(2006) la maduresa de l’arbrat afavoreix molt la riquesa d’ocells i considera que un bosc és madur 
quan té una densitat elevada d’arbres grans, amb un diàmetre de tronc de més de 45cm, 
recobriment important de capçada i quan existeix un cicle de fusta morta, en peu i tombada. A 
més, a Catalunya la superfície de bosc s’ha incrementat en 200.000 ha (un 20%) i 27 milions de 
m3 en 30 anys, segons indiquen els dos inventaris forestals estatals (ICONA, 1965-1974, DGCN, 
1986-1995). Per tant, ens trobem en un escenari d’envelliment i extensió de les masses boscoses 
que no pot fer altra cosa que beneficiar els ocells forestals com els picots. 
 
Els boscos de la rodalia de Palau, incloent-hi els de la Torre Marimon, han seguit la mateixa pauta 
que a la resta del país: la major part d’ells no existien com a tals fa 100 anys. A més, de ben segur 
no hi havia tan predomini del pi blanc i pi pinyoner com en l’actualitat, estant compostos en molta 
major mesura per alzines i roures. 
  
Els rebrots d’alzina per sota de la pineda en molts dels nostres boscos actuals revela que l’alzinar 
devia haver estat tallat completament i es van fer repoblacions amb pi. Malgrat tot, l’alzina va 
rebrotar de les soques abandonades i ara aquests rebrots han donat lloc a alzines adultes en 
desenvolupament, encara que els nostres grans arbres solen ser pins pinyoners. Per exemple, 
segons el pla tècnic forestal de la finca de Can Arimon, tots els arbres de més de 35cm de diàmetre 
són pins i no hi ha cap alzina que arribi als 20 cm, com a conseqüència d’aquest procés de 
replantació de fa 80 o 100 anys. En la situació actual, és d’esperar que aquest alzinar més jove 
acabi dominant al pi. 
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El pont vell de la Carrerada l’any 1911. Es poden veure els arbres joves al voltant de Can Agell i la 
vegetació molt més esclarissada. 
 

 
Vista des del mateix punt al cap de 100 anys (2011). Són evidents els arbres madurs i la vegetació 
molt desenvolupada. 
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Aspecte d’un bosc (lloc concret indeterminat) a Palau els anys 1930, molt diferent dels boscos 
actuals, en els que predominen arbres molt més vells. 
 
Pel que fa al picot garser petit, la situació és similar, ja que el seu increment també és degut a 
l’envelliment dels boscos de les rodalies i segueix la mateixa pauta que a nivell de tot Catalunya, 
on l’increment ha estat notable durant els 2000. Segons les dades de l’ICO, l’increment des de 
2002 a 2009 ha estat del 34%. En el cas d’aquesta espècie, però, la seva expansió s’ha degut a 
l’envelliment i preservació dels boscos amb arbres de fusta tova, com l’àlber, el pollancre i similars. 
Aquesta tendència ha estat molt clara a la conca de la Tordera, tal i com han descrit diferents 
autors que n’han fet un seguiment exhaustiu (Romero, et al.). 
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Com a la resta de Catalunya, a les rodalies de Palau no el trobem a les pinedes, alzinars i rouredes 
pures sinó que hem d’anar als pocs llocs on queden retalls d’àlbers i pollancres. En aquests indrets 
pot aprofitar els pins i altres arbres per alimentar-se però necessita la presència de fusta tova. A 
Palau això vol dir Hostal del Fum i el bosc de ribera de la Riera de Sentmenat. 
 
Medi antropòfil 
 
La colonització de Catalunya per la tórtora turca (com a la resta d’Europa) s’ha dut a terme a partir 
de nuclis aparentment aïllats a partir dels quals l’espècie s’expandeix en un model de “taques 
d’oli”. Als anys 1980, els primers individus d’aquesta espècie van aparèixer a Tarragona, el 
Maresme i Ripoll, per tant, en tres punts discontinus amb molt d’hàbitat apropiat entre mig que no 
es va colonitzar (Barcelona, el Garraf, el Baix Penedès, l’Osona). Va ser a finals dels 1980 i 
principis dels 1990 que van anar apareixent nuclis en aquestes localitats intermitges. Segons 
Pocino et al (2005), la colonització de Catalunya per part de la tórtora turca ha estat “ràpida, 
multifocal i discontínua, ja que s’observen diferents nuclis d’expansió a velocitats diferents segons 
la subàrea colonitzada”. 
 
 Aquests autors mostren en el seu treball com la tórtora turca va anar colonitzant diferents punts 
del país, estenent-se lentament fins el 1995 i accelerant sobtadament la velocitat de colonització a 
partir de 1996, seguint pautes com les definides per Hengeveld (1989) per aquesta i altres 
espècies en expansió. 
 
Per tal de veure quina ha estat la pauta de colonització, s’han ubicat al mapa les localitats on s’ha 
trobat aquesta espècie agrupades per quatriennis. Així, des de 1997 a 2000 la tórtora turca estava 
pràcticament restringida a La Pineda i Can Cerdà, amb presència escassa a l’Hostal del Fum; de 
2001 fins a 2004 l’únic altre lloc on es detecta és a Gallecs i és a partir de 2005 quan ja es detecta 
en totes les localitats de mostreig considerades en l’estudi. 
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             1997 – 2000                       2001 – 2004  
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     2005-2009 
 
Cal destacar que l’últim lloc on s’ha detectat és a la riera de Caldes. Fins el 2009 no apareix en cap 
llista completa, tot i que es coneix la seva existència d’alguns anys abans però, en qualsevol cas, 
posa de relleu que ha estat l’últim lloc de preferència per aquesta espècie. De fet, la tórtora turca 
es pot observar a la riera procedent de l’entorn humanitzat del voltant però molt poques vegades 
com a ocell vinculat a l’entorn fluvial. 
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Aquesta pauta, colonitzant La Pineda – Hostal del Fum – Can Cerdà en primer lloc i ocupant 
després els espais entremitgers, dibuixa (salvant les distàncies) un model similar al de “taques 
d’oli” que l’espècie a seguit a nivell general. 
 
Com s’ha vist en l’apartat de resultats, l’increment numèric de la població de tórtora turca ha estat 
espectacular des del 2002, any a partir del qual es tenen censos quantitatius a La Pineda i Torre 
Marimon. La població s’ha multiplicat per 42 i és de suposar que això ha d’haver tingut un impacte 
en el medi. En aquests moments la superpoblació de tórtora turca en molts llocs fan que es pugui 
considerar una plaga i que sigui necessari el seu control per evitar importants pèrdues pel sector 
agrícola. A la finca de Can Cerdà, on s’han hagut de fer controls de població, es van fer diferents 
tirades en les que es van abatre centenars de tórtores i coloms. A tall d’exemple, en l’últim 
trimestre de 2010, es van dur a terme tres accions de control en les que es van abatre les 
quantitats següents de tórtores i colom domèstic (Dades de la Societat de Caçadors l’Alzina). 
 
 

Data N. tórtores N. coloms 
4/10/2010 267 190 
6/11/2010 89 78 
10/12/2010 212 89 
Total 568 359 
Total tórtora i colom 927 

 
Es pot veure com les quantitats són importants i, lògicament, en cada tirada només s’ha eliminat 
una part de la població (probablement ronda el 50% del total). Per fer un càlcul de les pèrdues 
ocasionades a l’explotació agrícola de Can Cerdà, podem suposar que cada tórtora consumeix un 
promig de 100g diaris de gra, que multiplicat per 568 tórtores ens dóna 56,8 Kg diaris de pèrdua, 
que al cap de l’any representa més de 20 tones de gra. Si hi comptem també els coloms hi hem 
d’afegir 13 tones més i si considerem que el nombre d’animals abatuts no és, ni de bon tros, tota 
la població existent tenim unes xifres que ens indiquen que les pèrdues són monumentals només 
en aquesta finca i que poden arribar a les 35-50 tones en una estimació bastant conservadora. 
 
El preu de la tona de pinso és d’aproximadament uns 200€ pel cap baix, així que les pèrdues 
econòmiques que aquests colúmbids poden significar per una explotació d’aquestes característiques 
se situa entre els 7.000 – 10.000€ anuals.  
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Comentaris finals 
 
El present treball posa de manifest el grau en el que poden variar les poblacions d’ocells en funció 
de les condicions del medi. Es fa palès que la capacitat d’adaptació i reacció que tenen les aus és 
força ràpida en comparació amb altres elements vius de l’ecosistema, tal i com ha posat de 
manifest, per exemple,  la ràpida resposta de les ardèides davant de les millores en la qualitat de 
l’aigua de la riera de Caldes. Aquesta capacitat ha estat estudiada i demostrada també en molts 
altres àmbits, com per exemple, en la velocitat de reacció de les aus davant dels canvis ambientals 
provocats pel canvi climàtic (Devictor et al. (2008), Saino et al. (2010)). 
 
Les espècies tractades presenten totes unes tendències poblacionals determinades a nivell de tot 
Catalunya o a nivell global de la seva àrea de distribució. Aquest treball ha permès mostrar en 
quines condicions s’ha dut a terme l’expansió de cada una d’elles des de la perspectiva local amb 
l’esperança de contribuir al coneixement dels factors que han influït en aquest procés. 
 
Només s’han tractat les espècies d’ocells que han experimentat marcats canvis d’expansió 
poblacional que es podien treballar raonablement bé segons les dades de les que disposava l’autor. 
Al llarg d’aquest quart de segle hi ha hagut molts altres ocells que han experimentat canvis que, 
desgraciadament, sovint han consistit en davallades francament espectaculars o, fins i tot, en la 
completa extinció a Palau-solità i Plegamans. Aquest escenari ha estat el de la majoria d’ocells més 
lligats a l’entorn agrícola o al mosaic agroforestal, com el capsigrany, el botxí, el cucut reial, el xot 
o el pardal comú, entre molts altres. Valdrà la pena que en el futur també es treballi en l’estudi 
d’aquestes altres espècies amb la finalitat d’escatir les causes dels seus problemes de 
supervivència. 
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Una excavació arqueològica oblidada: Can Viola i Can 
Planes 
 

Arqueologia 
 
Per Josep Maria Farnés Agramunt 
 
 
 

Entre els anys 2002 i 2003 es van realitzar les obres per construir la 
variant de la carretera C-59 al pas per Palau-solità i Plegamans. 
Durant el transcurs de les mateixes, es van posar al descobert unes 
importants restes arquelògiques.  
 
 

Entre els dies 17 de març i 30 d’abril de 2003 es 
va dur a terme una intervenció arqueològica a 
les obres de la variant de la carretera C-59, 
concretament als terrenys de Can Viola (situats 
a Montcada i Reixac) i de Can Planes (situats a 
Mollet del Vallès), tocant a la central elèctrica.  
 
Encara que sigui d’aquests termes municipals, 
sembla que per la proximitat, tinguin més a 
veure històricament amb Palau-solità i 
Plegamans i, per això, van cridar mes l’atenció 
en aquesta vil�la, que a les dels termes 
municipals a on esta situada. Els treballs 
arqueològics van ser realitzats per l’empresa 
Arqueociència Serveis Culturals, SL i supervisats 
pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Del conjunt de jaciments es van localitzar un 
enterrament corresponent a finals del període 
Bronze Mig i principis del Bronze Final I (1500-
1320 a.C.), 51 fosses amb diverses funcions 
corresponents a un assentament a l’aire lliure 
del període Bronze Final III (900-650 a.C.) i una 
necròpolis amb diferents moments d’utilització 
(des del s.VIII d.C. al s.XI) però que en general 
es pot emmarcar dins l’Alta Edat Mitjana segons 
el resultat dels anàlisis de Carboni 14. 
 
Context: 
 
Des del neolític, però especialment a l’Edat de 
Bronze, es van anar abandonant els hàbitats en 
coves a favor dels assentaments a l’aire lliure, 
com el localitzat a les obres de la C-59 (en el 
que s’han localitzat estructures d’habitatge, un 
forn, diverses fosses d’emmagatzematge i 
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rebost i restes de cereals a vàries de les 
analítiques realitzades).  
 
 
L’assentament trobat als jaciments de Can Viola 
i Can Planes es va establir per buscar terres de 
conreu fèrtils amb cursos d’aigua propers, en 
aquest cas trobem la Riera de Caldes i la Riera 
de Gallecs i segurament es devia abandonar un 
cop les terres van quedar exhaurides de 
minerals pel conreu ja que certs conreus 
degraden els sòls. La disposició dels hàbitats o 
les cabanes no seguia cap pla preconcebut sinó 
que seguia una organització espontània. Aquests 
indrets eren ocupats per un seguit 
d’establiments de petites dimensions formats 
per estructures construïdes amb materials 
peribles dels quals només n’han quedat com a 
testimoni les restes negatives excavades al 
subsòl. 
 
Al jaciment de Can Planes només hi ha presència 
de fosses d’emmagatzematge que per proximitat 
podrien estar relacionades amb el jaciment de 
Can Viola el qual seria el nucli més important 
d’ocupació. 
  
De l’anàlisi dels sediments trobats a algunes 
fosses, es dedueix que en aquesta zona s’hi 
recol�lectaven aglans i cireres d’arboç entre 
altres i s’hi conreaven cereals com l’ordi vestit, 
el blat nu i el panís i llegums com faves i 
llenties. 
 
En quant a la fauna, s’han trobat restes 
d’ovicàprids (ovelles o cabres domèstiques, 

sense poder delimitar quin dels dos hi havia 
degut a que l’estudi no ha estat aprofundit), 
s’han trobat restes d’un gos i de conills, aquests 
últims segurament fruit de la caça. 
 
Enterrament de finals del Bronze Mig 
(1500-1320 a.C.): 
 
Al Neolític, amb el pas del nomadisme al 
sedentarisme, comencen a aparèixer les 
primeres necròpolis. Anteriorment, al Paleolític, 
gairebé mai es troben enterraments, els cossos 
eren abandonats i no se’ls practicava cap mena 
de ritual. A l’Edat de Bronze són habituals els 
enterraments col�lectius en coves o sepulcres en 
fosses de les mateixes característiques que les 
emprades com a sitges o abocadors (com el 
trobat a les obres de la variant de la C-59), no hi 
ha una inversió important de temps i esforç de 
cara als difunts. Aquests enterraments 
col�lectius reflecteixen l’inici d’una concepció 
aprofundida als grups humans respecte el món 
dels vius i el món dels morts, la qual cosa 
s’acompanya d’un culte als avantpassats i d’un 
sentiment respecte l’existència de quelcom 
espiritual. 
 
 L’aparició dels enterraments també va lligada a 
l’inici d’una diferenciació social, de classes. 
Normalment els individus són enterrats de forma 
individual o com a molt amb un o dos cossos 
més. Els cossos és col�loquen en posició fetal o 
en decúbit supí i es col�loca una mà a prop de la 
cara. El més habitual és no trobar aixovars en 
aquest tipus d’enterraments i com a molt es 
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troba material caigut al moment d’enterrar el 
cos. 
És possible que aquestes fosses d’inhumació 
tinguessin acumulacions de pedres a la part 
superior, creant un túmul que serviria 
d’indicador per tal que el lloc destinat a 
l’enterrament sigui respectat i no s’aprofiti per a 
altres usos. 
 
L’enterrament de finals del Bronze Mig i principis 
del Bronze Final I (1500-1320 a.C.) localitzat a 
les obres de la C-59 és una fossa de planta 
rectangular. Es tracta d’un individu masculí 
enterrat en posició decúbit supí (estirat cara 
amunt) en quant al cos i decúbit lateral esquerre 
(tombat sobre el costat esquerre) en quant a les 
cames. Té una edat de més de 45 anys, 
determinada degut al grau de desgast que 
presenten les dents, la majoria de les quals 
encara conserva tot i estar molt desgastades i 
presentar un retrocés alveolar molt elevat. 
L’esquelet està mal conservat, però tot i així es 
conserven fragments de diàfisi (la part 
intermèdia de l’os) de gairebé tots els ossos 
llargs. 
  
Fosses del període Bronze Final III (900-
650 a.C.): 
 
Els tipus de fosses que s’ha trobat són cinc: 
fosses d’emmagatzematge o sitges, estructures 
d’habitació, fosses d’inhumació (de les quals 
només s’ha localitzat l’enterrament anterior), 
fosses de combustió i abocadors. Les diverses 
activitats, sobretot agrícoles, realitzades sobre el 
terreny ha fet que la conservació de les fosses 

sigui molt dolenta i que en alguns casos les 
fosses arribin arrasades quasi completament. 
 
Fosses d’emmagatzematge: 
 
Servien per conservar productes, bàsicament 
cereals, s’excavaven a terra, s’omplien de gra i 
es tancaven hermèticament amb una tapa de 
pedra o argila per poder guardar els aliments 
durant l’hivern i fins la propera collita. Un cop 
eren obertes, perdien la seva funció 
d’emmagatzematge i es dedicaven a altres 
funcions com abocar deixalles, com a habitatges 
o com a sepulcres ja que un cop utilitzada una 
sitja el sistema de desinfecció de l’estructura per 
tornar-la a fer servir per emmagatzemar gra era 
més costós que realitzar-ne una de nova. 
Aquestes sitges tenen diverses mesures atenent 
a les necessitats del moment, però en general 
tenen un perfil cilíndric o ovoide i una boca més 
estreta per poder ser tancada amb una llosa. 
D’aquest tipus de fosses se’n destaquen tres per 
les seves dimensions més reduïdes, situades una 
al costat de l’altra i perquè presenten un fons 
còncau que permet especular sobre una 
funcionalitat més variada que podrien haver 
tingut.  
 
També destaca una fossa que per les seves 
dimensions i forma devia funcionar com a fossa 
d’emmagatzematge que ha arribat amb la seva 
funció final d’abocador, però al trobar al seu 
interior un nombre elevat de molins de vaivé i 
un parell de mans de morter fa pensar que la 
fossa es troba a tocar d’una zona on es molia el 
gra o que fins i tot la mateixa fossa hagués 
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tingut aquesta funció, i tampoc es descarta que 
la fossa hagués servit tant com a fossa 
d’emmagatzematge com per a fossa de 
producció. Cal destacar, que en una d’aquestes 
fosses s’hi va localitzar una gran tenalla(gerra 
d’emmagatzematge) complerta, tot i estar 
fragmentada. 
 
Estructures d’habitació: 
 
Les estructures d’habitació són difícils 
d’identificar degut a que només es conserva el 
fons de les cabanes i és fàcil confondre-les amb 
una sitja. Un cop localitzats és difícil saber com 
era el seu tamany i distribució. En general eren 
estructures de troncs i branques de fusta sobre 
els que s’hi sostenien entramats vegetals 
coberts amb capes de fang com a element 
d’impermeabilització.  
 
Al jaciment de Can Viola s’han pogut identificar 
dos fons de cabana, un de planta quadrangular 
amb extrems ovalats degut a la disposició 
d’algunes pedres que s’interpreten com a falques 
de pals de fusta i una llar de foc a una 
cantonada i un de planta circular que presenta 
un forat de pal que podria sostenir el tronc de 
fusta que aguantaria l’estructura.  
 
També s’han localitzat dos possibles fons de 
cabana més, un dels quals l’estat d’arrasament 
de les terres impedeix apreciar la seva funció 
primària i només es pot establir aquesta hipòtesi 
en base a la morfologia de l’estructura i a l’altre 
s’hi ha localitzat un forat de pal que no sembla 
prou profund com per sostenir l’estructura. En 

aquests dos últims casos l’estructura ha arribat 
en la seva funció final d’abocador. 
 
Forn: 
 
Com a fossa de combustió s’ha localitzat un forn 
amortitzat a l’interior d’una sitja que 
posteriorment es va fer servir com a abocador. A 
la fossa s’hi van localitzar restes de parets, una 
volta, una boca d’extracció de fums, restes 
d’una graella i una quantitat de material ceràmic 
superior a la resta de fosses del jaciment. Es 
tracta d’un forn d’una sola cambra on la cocció i 
la combustió es realitzen al mateix espai. Té una 
volta realitzada amb argila barrejada amb palla 
amb una sortida de fum que podria haver estat 
coberta amb una llosa plana.  
 
S’han analitzat diferents profunditats de la paret 
d’un dels fragments de volta del forn per 
determinar a quina temperatura màxima de 
cocció arribava i s’ha determinat que el fragment 
analitzat ha arribat  una temperatura entre els 
600º i els 650º i durant menys d’una hora, molt 
poc temps. Dels resultats s’ha extret que la 
temperatura que assolia durant el seu 
funcionament no era prou elevada com per 
coure recipients de ceràmica resistents i de bona 
qualitat, tot i que a 600º es poden obtenir 
ceràmiques dolentes, poroses i que a la llarga es 
desfan. Per tant, analitzant els resultats 
obtinguts, es pot concloure que el forn hauria 
tingut un caràcter polifuncional, on s’hi podrien 
haver cuit aliments (pa..) i atuells de ceràmica 
per usos quotidians. 
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Fosses abocadors: 
 
Eren sitges reaprofitades per poder abocar 
deixalles. Les sitges generalment es troben en la 
seva funció secundària, emprades com a 
abocadors i en la major part dels casos només 
es pot parlar que, hipotèticament, com a funció 
primària, tindrien la d’emmagatzemar aliments. 
Totes les trenta-dues fosses d’emmagatzematge 
trobades a Can Viola han arribat en la seva 
funció final d’abocador i només a partir de les 
seves característiques es pot deduir la seva 
funció primària de magatzem, cas idèntic al de 
les quinze fosses d’emmagatzematge de Can 
Planes. En una d’aquestes fosses s’hi van 
localitzar rebutjos d’una llar de foc o una 
estructura de combustió que no s’ha localitzat.  
 
D’una d’aquestes fosses d’abocadors n’ha estat 
impossible determinar el seu ús primari degut a 
que presenta una planta pentagonal i té una 
fondària més gran que les altres fosses i només 
se’n ha pogut determinar el seu ús secundari 
d’abocador degut a que s’ha trobat omplerta 
amb rebutjos. 
 
Materials trobats: 
 
En quant als materials trobats, cal destacar, 
entre altres, una destral de pedra basàltica, que 
tot i tenir una funció primària de talar arbres, 
posteriorment es va reutilitzar com a mà de 
morter per a matxucar productes. Diversos 
percussors, pedres massisses utilitzades com a 
mans de morter per als molins de vaivé. S’han 
recuperat la meitat d’un molí rotatori de granit i 

diversos molins de vaivé. S’han recuperat també 
tres agulles de bronze, una d’elles amb passador 
pel fil i una agulla de fíbula, també de bronze. 
 
En general les peces ceràmiques trobades 
presenten una bona cocció, en la seva decoració 
predominen els cordons aplicats amb 
impressions, és habitual trobar la marca del 
cordó al coll del a peça degut a que la vora 
normalment era afegida a la resta del recipient 
prèviament a la cocció de tal manera que feia de 
reforç de la junta entre la vora i el cos. També 
destaca la ceràmica pentinada mitjançant 
l’arrossegament sobre les parets toves d’un 
instrument semblant a una pinta, deixant una 
sèrie de relleus molt superficials semblants a 
fines incisions, tot i que es sol considerar més 
una forma de tractament de la superfície que 
una mera decoració.  
 
També s’ha trobat un petit fragment decorat 
amb motius geomètrics, lineals i triangulars 
realitzats amb un punxó. També destaca un 
atuell decorat amb impressions fetes amb una 
canya donant lloc a una decoració de petits 
cercles. 
 
En quant a la funció de les diferents peces 
ceràmiques, es poden classificar en dos tipus, 
vasos oberts i vasos tancats. Dels vasos oberts 
s’han trobat plats/tapadora, amb una forma de 
con truncat, invertit per la base que normalment 
presenten un acabament espatulat o polit per la 
part interior i menys cuidat per la part superior i 
servien tant com a plat o com a tapadora 
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d’altres recipients. Tasses de parets rectes amb 
una nansa vertical i fons pla.  
 
En quant als vasos tancats, realitzats a mà amb 
un acabat superficial, groller i no gaire acurat, 
pentinat en alguns casos i en la majoria de casos 
sense decoració on predominen els vasos amb 
forma de essa (fons pla, base ambla, cos amb 
forma de globus i el cordó aplicat al punt d’unió 
entre la vora i el cos) i presenten dimensions 
variables, des de petites i mitjanes fins a urnes o 
tenalles de grans dimensions depenent del seu 
ús, sempre lligat a activitats culinàries o 
d’emmagatzematge. 
 
 Destaquen una urna amb una gran vora 
convexa, amb una marcada concavitat, més 
deprimida del mig que de les vores, feta de 
pasta basta, poc fina, i parets gruixudes i una 
urna similar a l’anterior amb la diferència que no 
té aquesta convexitat a la vora i el diàmetre de 
la vora no és superior al del cos de l’atuell, 
aquesta última presenta una decoració amb 
cordons aplicada al coll de la peça. S’ha trobat 
una tenalla de grans dimensions, feta de pasta 
grollera i un vas bitroncocònic (amb el con en 
forma de tronc) les parets del qual no 
excedeixen el centímetre de gruix, amb un 
tractament acurat, cosa que el converteix en la 
peça de ceràmica més important localitzada al 
jaciment. 
 
En relació als materials arquitectònics, s’han 
trobat restes de tova i de torchis. La tova és una 
estructura de terra sense coure que fa la funció 
de bloc regular i es col�loca de manera ordenada 

sobre la base del terra, és emprada 
essencialment per construir murs externs i 
envans interns. La tova localitzada al jaciment 
de Can Viola es correspon al període del Bronze 
Final III. Els torchis en general són masses de 
fang amb una composició similar a les toves, 
normalment barrejada amb argila i palla més 
fina que s’adheria al mur extern a través de 
capes o formant la coberta de les cabanes, la 
gran majoria de torchis presenten empremtes de 
branques de tall rodó o pla col�locades en 
paral�lel. 
 
 Aquests revestiments han arribat avui en dia 
degut a que tenien com a funció la de preservar 
la cabana de les inclemències atmosfèriques i 
millorar l’ambient tèrmic i el fet que les 
estructures en que s’han trobat devien haver 
patit un incendi, cosa que ha millorat la 
capacitat de preservació del material.  
 
La necròpolis Alt-Medieval (s. VIII-XI d.C.): 
 
La primera referència històrica que hi ha de 
Gallecs es troba a l’acta de consagració de 
l’església de Parets l’any 904. Gallecs al s. X era 
una comunitat no gaire gran, composta de 
famílies que treballaven la terra i vivien a la vora 
dels camps en habitatges modestos. Les terres 
conreades eren petites parcel�les allargades i 
estretes, amb una extensió menor a una 
hectàrea (10.000 metres quadrats).  
 
Els camps es destinaven a la producció de 
cereals o en guaret, al cultiu de la vinya i a prop 
de la riera s’hi conreaven hortalisses i arbres 
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fruiters. El poble tenia com a centre una església 
diferent a la que es conserva actualment (que és 
del segle XII, d’estil romànic) però sí que estava 
situada al mateix lloc, ja que s’han trobat 
mosaics paleocristians (del segle IV) al subsòl de 
l’església romànica. La primera menció escrita 
de l’església és de l’any 1008 tot i que la menció 
de Gallecs com a parròquia és posterior, de l’any 
1089. Durant l’edat mitjana, Gallecs tenia unes 
dimensions similars a les dels pobles veïns, però 
més endavant va anar perdent pes demogràfic i 
a partir del segle XV va perdre l’autonomia 
parroquial passant a dependre ocasionalment de 
la parròquia de Plegamans o de la de Mollet, de 
la qual depèn actualment. 
 
A la necròpolis Alt-Medieval de Can Viola s’han 
localitzat les restes de trenta-quatre individus 
enterrats en trenta-tres sepultures (hi ha un cas 
d’un enterrament doble). Les restes s’han datat 
amb el sistema del Carboni-14 i el resultat les 
situa entre els segles VIII i XI d.C, les restes 
més antigues s’han datat, segons el sistema del 
Carboni-14, entre 775 i el 890 d.C.  
 
Per a determinar l’edat dels individus infantils 
(fins a 12 anys) i subadults (de 13 a 20 anys) 
com a criteri primari s’ha utilitzat el del 
desenvolupament dental i com a criteri 
secundari, la longitud diafisària dels ossos llargs 
(la diàfisi és la part central dels ossos llargs, 
situada entre les epífisis, els extrems), prenent 
com a patró algunes poblacions antigues. Per a 
determinar l’edat dels esquelets adults, s’ha 
utilitzat com a criteri primari el del desgast 
dental i com a criteri secundari el grau de 

sinostosi (soldadura) de les sutures cranials. Els 
individus adults s’han classificat en tres 
categories segons l’edat: adults (de 21 a 40 
anys), madurs (de 41 a 59 anys) i senils (més 
de 60 anys). En alguns casos es parla d’adults 
indeterminats, és a dir, individus als quals no 
s’ha pogut precisar l’edat més enllà de poder 
establir que no es tracta d’un subadult sinó d’un 
individu entre uns 21 i 60 anys. 
 
Per a determinar el sexe dels individus, com a 
criteri principal  es consideren les 
característiques sexuals del crani, mandíbula i os 
coxal. En casos en que no es pot determinar en 
base a aquests criteris, com a criteris secundaris 
s’utilitzen la robustesa, grandària i relleus 
musculars dels ossos postcranials i les 
característiques mètriques dels ossos llargs. En 
el cas de les restes infantils no s’ha pogut 
determinar el sexe d’una manera segura degut a 
que no hi ha una opinió generalitzada sobre la 
metodologia a utilitzar i per tant, en aquests 
casos, no s’ha realitzat un diagnòstic al respecte. 
 
Les restes es troben incloses en un sediment 
molt dur, cosa que ha fet difícil la seva 
recuperació i conservació. En general, les 
vèrtebres i les costelles estan molt malmeses i 
pràcticament no se n’ha conservat res. En pocs 
casos s’han recuperat restes de pelvis, mans i 
peus. Els ossos llargs estan molt fragmentats i 
en la majoria de casos s’han perdut les epífisis 
(extrems). 
 
Els cossos es troben en posició de decúbit supí 
(estirats cara amunt) i orientats est-oest amb el 
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cap direcció ponent. Els individus han estat 
enterrats sense objectes amb excepció d’un 
enterrament en el que es localitzen diversos 
objectes de coure. 
Degut a les diverses activitats agrícoles 
realitzades al terreny no s’han conservat restes 
de la coberta de les tombes amb excepció d’una 
que presenta restes d’una coberta amb teules a 
doble vessant, la qual s’ha datat, segons el 
sistema del Carboni-14, entre el 880 i el 980 
d.C. 
 
S’enterrava un individu per sepultura amb 
excepció d’un enterrament en el que s’han 
localitzat les restes d’una dona (atenent a la 
seva morfologia pelviana), entre uns 33 i 45 
anys segons indica el seu desgast dental, amb 
un nen agafat entre els braços que, atenent al 
seu desenvolupament dental, devia tenir entre 
24 i 48 mesos. Es troba la presència de càries a 
dues de les dents de la dona que arriben fins a 
l’arrel de les peces i un retrocés alveolar molt 
marcat, sobre tot als premolars i molars drets, 
fet que probablement va causar la pèrdua del 
primer molar dret, el qual presenta l’alvèol 
completament reabsorbit. Les dents del nen no 
presenten càries ni càlcul i tenen molt poc 
desgast. 
 
Hi ha un nombre molt elevat d’individus que 
pateixen una malaltia periodontal (malaltia que 
afecta a les genives i l’estructura de suport de 
les dents, causada per la bactèria present a la 
placa i si no es manté una higiene bucal 
adequada, aquesta placa s’endureix i es 
converteix en una substància fina i porosa 

anomenada càlcul o carrall (sarro en castellà), 
les toxines que produeix el càlcul irriten les 
genives i provoquen un retrocés alveolar (la 
geniva es separa de la dent) i l’arrel va quedant 
descoberta i la dent va perdent el suport que 
l’aguanta i a la llarga acaba caient). El càlcul 
dental s’acostuma a relacionar amb una falta 
d’higiene bucal i amb dietes riques en proteïnes, 
que en faciliten la formació. L’alt grau de 
desgast de les dents també indica que els 
individus mantenien una dieta amb components 
durs. Bona part dels individus també presenten 
càries a les dents. 
 
Del total d’individus adults, s’observa que hi ha 
molts més homes que dones (un 48% 
d’individus masculins enfront un 31% d’individus 
femenins) l’habitual seria que aquesta proporció 
fos del 50%, però si tenim en compte que hi ha 
un 21% els quals no s’ha pogut determinar el 
sexe, si es classifiquessin com a femenins 
donaria una proporció més similar a l’esperada. 
El fet que hi hagi més presència d’individus 
adults masculins que femenins també es podria 
donar al fet que com que el jaciment no ha estat 
excavat en la seva totalitat, bastants cossos 
femenins estiguin situats a la part no excavada. 
 
Sobre l’edat dels individus tampoc s’han 
obtingut els resultats que s’esperarien en una 
població medieval, on la mortalitat infantil era 
molt elevada. En aquest cas els individus 
infantils i subadults (fins a 20 anys) només 
representen un 15% dels enterraments i no 
s’han trobat restes de nens de menys d’un any 
ni d’edat fetal. La majoria dels individus són 
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d’edat adulta i madura: un 18% d’individus 
adults (entre 21 i 40 anys), un 15% d’individus 
adults-madurs (entre 30 i 50 anys), un 24% de 
madurs (entre 41 i 59 anys i un 28% d’adults 
indeterminats (entre 21 i 60 anys). S’observa 
que la mortalitat és sensiblement superior a 
partir dels 45 anys degut a que un 39% dels 
individus (sense tenir en compte els d’edat 
indeterminada) es corresponen a un ventall 
d’edat entre 30 i 60 anys.  
 
El fet que estadísticament hi hagin molt pocs 
individus infantils i que no es trobin cossos amb 
una edat inferior a un any podria ser degut al fet 
que com que el jaciment no ha estat excavat en 
la seva totalitat, la resta de cossos infantils es 
trobin a la part no excavada, tot i que podria ser 
també que les condicions del terreny hagin 
afectat a la conservació dels seus cossos de 
manera que no ens hagin arribat, ja que la 
majoria de cossos han arribat en un estat de 
conservació molt pobre. 
 
En relació a la distribució d’edat entre sexes dels 
individus adults, en quant als masculins, un 49% 
són adults (entre 21 i 40 anys), un 38% són 
adults-madurs (entre 30 i 50 anys) i un 13% 
són madurs (entre 41 i 59 anys), fet que permet 
apreciar que l’esperança de vida es trobava per 
sota els 50 anys. De cara als individus femenins, 
però, trobem que un 14% són adults (entre 21 i 
40 anys), un 7% són adults-madurs (entre 30 i 
50 anys) i un 36% són madurs (entre 41 i 59 
anys) la qual cosa permet deduir que les dones 
tenien una esperança de vida bastant més 
elevada que els homes ja que la major part 

d’individus femenins es troben en una franja 
d’edat entre els 41 i 59 anys, edat a la que 
només arriben el 13% d’homes.  
Ara bé, tenint en compte que hi ha un 43% 
d’individus femenins adults d’edat indeterminada 
(entre 21 i 60 anys), si es pogués determinar 
que es tracta d’adults o adults-madurs, sorgirien 
unes estadístiques similars a les dels individus 
masculins. 
 
El final del jaciment: 
 
La promotora de les obres de la C-59, Gestió 
d’Infraestructures, SA, va sol�licitar a l’abril de 
2003 al Servei d’Arqueologia, representant del 
Departament de Cultura, l’eliminació completa 
de les estructures arqueològiques del jaciment ja 
que la seva existència impedia la continuació de 
les obres i el tipus d’estructures, el seu estat de 
conservació i el fet que no aparegui cap altra 
estructura arqueològica al seu entorn immediat, 
no justificaven l’alteració o l’aturament de la 
construcció de la nova variant.  
 
Aquesta sol�licitud va ser aprovada i les restes 
arqueològiques van ser arrasades per tal que 
pogués continuar la construcció de la nova 
carretera. Van considerar que la presència 
d’unes restes de fa més de tres mil anys no era 
motiu suficient per parar l’obra, i així, un 
jaciment de l’Edat de Bronze que ha perdurat en 
aquell terreny durant aproximadament tres mil 
anys i una necròpolis medieval oblidada des del 
s. XI van ser arrasades en qüestió de dies per la 
maquinària moderna i les restes que van poder 
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extreure van ser traslladades a un magatzem, 
on han caigut en l’oblit. 
Aquest article, intenta rescatar aquell 
descobriment, que forma part de la nostra 
prehistòria. 
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ANNEX: Fotografies del jaciment. 

 

 

Assentament de l’Edat de Bronze: 

 
Mapa de la localització dels dos jaciments.  
 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 
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Enterrament de 1500-1320 a.C.  
 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Fons de cabana, on es pot apreciar a  
l’extrem, el forat de pal.  
                
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucció hipotètica d’una de les 
cabanes en les que devien viure els 
habitants dels jaciments durant l’Edat de 
Bronze. 
 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Una de les fosses d’emmagatzematge més 
ben conservades.  
 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica 
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Reconstrucció hipotètica de la vida d’una 
fossa sitja, des de la seva funció 
d’emmagatzematge fins al seu 
reaprofitament com a abocador. 
 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Una de les fosses d’emmagatzematge on es 
poden observar diverses restes fruit del seu 
reaprofitament com a abocador 
 
Font: Fotografia de l’autor. 
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Forn amortitzat a l’interior d’una sitja.          
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Reconstrucció hipotètica del forn. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica 

Fossa d’emmagatzematge reaprofitada com a 
abocador on s’observen restes ceràmiques al 
fons. 
Font: Memòria de la intervenció arqueològica. 

Destral reaprofitada com a mà de morter. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 
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Molí rotatori. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Molí de vaivé. 
Font: Memòria de la intervenció arqueològica. 
 

Agulles de bronze. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Agulla de fíbula, de bronze. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 
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 Urna de ceràmica. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Tenalla de ceràmica. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 
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Necròpolis Alt-Medieval: 

 

 

 

 

 

Vas bitroncocònic, probablement la peça 
de ceràmica més important del 
jaciment. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Individu femení d’entre 25 i 45 anys. 
Font: Fotografia de l’autor. 
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Individu masculí d’entre 21 i 24 anys. 
Font: Fotografia de l’autor. 

Individu femení d’edat madura. 
Font: Fotografia de l’autor. 
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Sepultura d’una dona amb un nen. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Individu femení d’entre 25 i 35 anys. 
Probablement la sepultura més ben 
conservada. 
Font: Memòria de la intervenció arqueològica. 
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Única sepultura de la que se n’ha 
conservat la coberta. 
Font: Memòria de la intervenció D’aquest individu amb prou feines se’n 

conserven alguns ossos, la seva edat i 
sexe han estat impossibles de 
determinar. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 
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Gràfics sobre l’edat i el sexe dels individus 

localitzats a la necròpolis medieval: 

 

 

 

 

 

Enterrament que pertany a un nen d’uns 4 
o 5 anys. 
Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

 

Distribució d’edats entre els individus 
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Font: Memòria de la 
intervenció arqueològica. 

Font: Memòria de la 
intervenció arqueològica. 

Distribució d’edat en els individus masculins 
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Font: Memòria de la intervenció 
arqueològica. 

Distribució de sexes entre els individus adults 
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Antoni Vila Delclòs. Obra gràfica 
Art 

 
Antoni Vila Delclòs ha exposat la seva obra gràfica a l’Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell. L’art del vitrall era fins ara la faceta més publica de 
l’artista. Però pocs sabien que en la vida privada creava un univers interior 
combinant colors, construint formes amb noves tecnologies i projectant en 
formats reduïts el seu imaginari de grandesa visual.  

 
L’artista 
 
Antoni Vila Delclòs és director executiu del 
Corpus Vitrearum Catalunya i membre de 
l'Icomos. És un mestre en l’art del vitrall, amb 
una doble faceta, la de creador i la d’historiador. 
Fa molts anys que col�labora en el  catàleg de 
les vidrieres catalanes en el marc de l’ambiciós 
projecte internacional del Corpus Vitraearum. 
Afegim que, ara, aquests darrers temps, Antoni 
Vila s’ha vist implicat en una obra de gran 
posteritat, els vitralls monumentals de la 
Sagrada Família de Barcelona. Fill de l’artista i 
vitraller Joan Vila-Grau, nét de l’artista 
sabadellenc Antoni Vila Arrufat i besnét del 
pintor Joan Vila Cinca va créixer en un ambient 
familiar envoltat de teles, aiguarràs, pintura a 
l’oli, llapis de colors i heretà, al meu parer, el 
que és més important, la sensibilitat i l’aptitud 
de ser capaç d’extreure el més profund i 
essencial d’allò que es veu i plasmar-ho deixant 
una part d’un mateix a cada obra.  
 
Format en el disseny, Antoni  ha orientat la seva 
vida professional a l’estudi i creació de vitralls, 
deixant la seva obra gràfica artística i infografies  
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en l’àmbit més íntim i vivint-lo d’una manera 
interioritzada i que sorgia cada vegada que 
necessitava esbargir-se i retrobar-se a sí mateix.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Obra exposada 
 
A l’obra que hem pogut veure exposada sens 
dubte s’hi veu la influència que ha exercit la 
seva formació com a dissenyador i el seu treball 
en el món del vitrhemall. La primera en el  joc 
de les formes, els colors i els contrastos entre 
ells, amb els que dialoga fins aconseguir la 
combinació que el satisfà i en el món del vitrall 
en la transparència, semi transparència i 
opacitat dels cossos, així com la gran influència 
de la llum mediterrània. Ambdues formacions 
són combinades i adequades a la visió personal 
del seu entorn i també del seu caràcter. 
 
A les infografies es cerca l’ordre de l’aparent 
atzar de la natura, accentuant el ritme de les 
formes i de les textures o, en el cas de no 
haver-n’hi, creant-ne de nous. D’aquesta 
manera juga amb la riquesa dels materials, tan  
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naturals com artificials, buscant la bellesa d’allò 
anecdòtic i alhora essencial del que ens envolta. 
La seva obra ens fa anar més enllà del que és 
palpable i mostra l’evidència de l’encant de les 
coses més ínfimes com la textura d’un mur en el 
cas de la sèrie “ Líthica”, la rugositat o ritme 
continu i ordenat de les línies de la pedrera de 
marès de l’illa de Menorca o la riquesa de les 
formes i colors de les pedres. El que és essencial 
d’allò material, sempre viu i diferent. 
 
A la sèrie “Arquitectures” les figures 
arquitectòniques estan adaptades, accentuades 
o just insinuades, esborrades o gairebé 
imperceptibles, ocultes en l’espai per tal de 

jugar amb el contrast dels colors, contorns i 
perfils que li interessen, arribant a la 
simplificació fent desaparèixer, si cal, en el curs 
de l’evolució de l’obra, aquella forma o figura 
que inicià el procés.  
 
A cada composició pot traslluir-s’hi un quelcom 
ocult que ens evoca o suggereix quin ha estat el 
punt de partida, reflex també del 
desenvolupament que l’artista ha guardat dins 
seu fins a l’eclosió del seu món estètic. 
 
Avui, Antoni Vila Delclòs ens mostra l’obra que 
lentament ha madurat amb exigència i 
sensibilitat; en un mot, amb art.  
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Apunts sobre els Cuspinera: Orígen i xarxa familiar 
Per Josep Maria Roqué Margenat                                                                                        Genealogia 

 
La roda de Fortuna no s’atura mai i això porta com a conseqüència a 
l’aparició i a l’oblit successiu de famílies que havien tingut un impacte 
important en la vida social del Vallès. En especial en consideraré una de 
Caldes de Montbui amb un cert detall. Es tracte dels Cuspinera que 
s’instal.laren a Caldes probablement cap al 1760 (1)  i  actualment resten 
camuflats entre els avantpassats de diverses famílies de Caldes o 
escampats pel Vallès (2), com ara a L’Ametlla i La Garriga (3), per 
Barcelona (4) i per Amèrica, especialment Mèxic (5,14).  
 
 

Etimologia i Toponimia 
 
La paraula cuspinera deriva de cospí o cuspí, planta herbàcia de la família de les umbel.líferes, i 
especialment els fruits, també anomenats cuspins. Cuspinera és una comunitat de cuspins, per exemple  
al  Figueró hi ha una montanya anomenada La Cuspinera. 
 
També al contrafort oriental dels cingles de Bertí hi ha el Turó d’en Cuspinera, possiblement relacionat 
amb el que exposo a continuació. 
 
Antecedents familiars 
   
No ha sigut possible demostrar la relació de les dades següents amb la família Cuspinera de Caldes. La 
data més antiga de la que tinc coneixement, 1573, correspon al bateig de Gabriela Cuspinera a L’Ametlla 
(5). Aquesta família de l’Ametlla procediria de Sant Pere de Bertí, bisbat de Vic, on situariem la casa 
original dels Cuspinera.  
 
D’aquest lloc eren naturals, segons consta al 1655 (6) Antoni, pagès fill d’ Antoni Cuspinera  i de 
Magdalena, que es casà amb Paula vídua relicta de Sebastià Dasquens, de Sant Feliu de Codines, on 
encara actualment (2008) hi ha descendència. Al 1770 un membre d’aquesta família batejà (7) un fill seu 
a la parròquia de Dosrius i Canyamars (Maresme).    
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Els Cuspinera de Caldes de Montbui 
 
La data més antiga correspon al 1765 en que fou celebrat a Santa Maria de Caldes  el bateig (5) de 
Magina Cuspinera. Al 1848  Josep Cuspinera Cladellas que regentava aleshores el Balneari Rius de Caldes 
(8,15), es casà en segones núpcies amb Engràcia Solà Escayola. Era vidu d’ una Oller,  família de músics 
de Terrassa (9).  Morí  cap a  1860.  
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L’11 de maig de 1849, neix al Balneari Rius Gabriel Cuspinera i Solà. Deuria deixar Caldes essent molt 
jove, al quedar-se sense pare als onze anys. De primer sembla (10) que s’instal.là a Barcelona com a 
quincallaire. Amb el temps va formar  la raó social  Olivella Hnos. Y  Cuspinera ,  successors de la Antigua 
Casa Bach , dels carrers Ferran nº 37 i Avinyó nº 5.  
 
Es casà amb Adela Abelló, filla de Miquel de Abelló (vescomte de Abelló, títol industrial) i va viure al 
carrer Boters 8, 3r. Posteriorment, va  ser oberta una botiga al carrer Ferran 1 (ho era al 1902), i era 
anunciat com de “Novedades de Paris, Londres y Viena”. L’ambient del  carrer Ferran d’ aquella època ha 
sigut objecte d’altres estudis (11). 
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De la marxa del negoci en dona idea el fet de comprar-se un automòbil a Paris al 1903 amb el que es 
desplaçà  a  Caldes. Restà sempre vinculat a Caldes, on hi tingué la seva “casa torre”  a la plaça del Dr. 
Robert on morí  el 16 de desembre de 1914. Li havia estat concedit el títol de Cavaller de l’Ordre d’ Isabel 
la Catòlica, sense que en sabem el motiu exacte. 
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Els germans Cuspinera i Solà 
 
Al 16 de setembre de 1908, mor a Barcelona, sense fills, Dolors Cuspinera i Solà, vídua d’Antoni Cotchet 
(12). Un Cotchet, oncle de Josep Xancó Farreras,   (vegeu més endavant Solà i Xancó) fundà una 
sastreria al 1820  al Pla de la Boqueria núm. 3, avui (2011) encara existent com a camiseria. 
 
Dos germans de Gabriel Cuspinera, Francisco i Jaume, i una germana emigraren a Méxic. Un d’ells, 
Jaume, prosperà i al 1873 es trova formant part amb Rafael Hoffman d’una comissió de “regidores-
comerciantes” encarregada pel representant de la “compañia de Ferrocarril Mexicana” (13,14). 
Actualment hi ha nombrosos descendents en diverses ciutats mexicanes (5).   
 
 

 
Els Cuspinera i Oller 
  
El 28 de juny de 1842 neix Climent  Cuspinera i Oller,  “en un establecimiento de baños” (1), Can Rius de 
Caldes. En relació amb aquest antic balneari  han sigut publicats recentment (15,16) uns breus articles a 
la premsa local .  
 
Va cursar estudis musicals a l’escolania de Montserrat.  Més tard visqué a Barcelona al carrer de Corts 
203, esc. esq. 3er. 2a.  Es casà amb Rosa Vendrell. La seva biografia  és parcialment coneguda (17) ;  
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fou escriptor i compositor. Fou crític musical colaborador de “La España musical” (18). Vers 1860 fundà 
amb Josep Anselm Clavé la societat coral “Euterpe Caldense”.  
 
Al 1870 es traslladà  a  Barcelona com a crític i professor musical. Composà música religiosa, coral i per a 
l’escena. A finals del segle XIX, era freqüent entre la burgesia barcelonina organitzar balls i vetllades. 
Entre les festes organitzades a la tardor de 1883, Dolors Monserdà (19) en senyala una en la que hi 
actuaren alguns intèrprets menys coneguts entre els quals destacava el  músic poeta  Climent Cuspinera. 
 
Morí al 1899 a Barcelona i en homenatge seu,  un carrer de  Caldes de Montbui porta el seu nom.            
A una  església de Betlem (Palestina) hi ha una escultura religiosa donada pel matrimoni Teresa 
Cuspinera Vendrell, filla de Climent Cuspinera, i Josep Planas Taulet..  
 
Un altre fill, Ramon Cuspinera i Vendrell (vegeu més endavant esquema genealògic) fou un  poeta prou 
reconegut i popular com per que una  curta poesia seva fos publicada  al 1934 en un calendari (20) Es 
casà amb Elvira Gratacòs Vallès i tingueren un únic fill, Francesc Cuspinera. advocat, el qual es casà al 
1963 amb Montserrat Lluch Martin, germana del polític assassinat..  
 
Breus notes sobre els Solà 
 
La segona esposa de Josep Cuspinera, Engràcia Solà era possiblement descendent del conegut metge 
(21) Jaume Solà, nascut a  La Roca del Vallès al  1634 i  mort a Caldes al 1714. 
Al 1861 neix al carrer Sombrerers de Barcelona  Alfons Maria Solà i Xancó ; el seu pare regentava 
aleshores el Balneari Rius (17). Fou músic escriptor i advocat. Tingué una relació esporàdica amb Dolors 
Monserdà (19) i morí a Caldes  al 1882. 
 
 
                                  
 

                                   

 

 

 



73 
 

Esquema d’ arbre genealògic   

 
                                                   1940                                                        1963 
                               Josep Maria ====   Mercè                Montserrat  ====  Francesc         
                           Roqué Cuspinera   Margenat          Lluch Martin       Cuspinera 
                           1910-1994             Piella             
                                                        1907-1997 
 
                                   1897 

Josep Maria  ====  Carmen                                     Ramon  ====  Elvira 
                 Roqué  i                 Cuspinera de Abelló                  Cuspinera        Gratacós 
                 Serrajòrdia              1875-1958                                 1888-1917       i Vallès 
                 1876-1922                                                                                    1893-1984          

                                       

                                                  1873 
                                Adela        ====  Gabriel                  Climent  ====  Rosa  
                                de Abelló i Ribet  Cuspinera i Solà    Cuspinera          Vendrell 
                                1846-1916            1849-1914             i Oller 
                                                                                        1841-1899                                        

                                                                        
                                                                1848                      (1)  
                                               Engràcia    ====     Josep     ====  NN                                  
                                               Solà Escayola          +1860              Oller 

 

                                                            Cuspinera          ====       Cladellas
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Els orígens dels Parellada 
 
Per Josep Maria Roqué Margenat                                                                                        Genealogia 
 

En els darrers tres anys  han sigut publicats diversos articles (1-4) en la 
premsa catalana en motiu de diferents aniversaris  en l’àmbit de la 
restauració tradicional. 
 
En particular, ha sigut posat de relleu l’antiguitat de la Fonda d’Europa de 
Granollers regentada per la família Parellada, la qual en els seus orígens 
fou fundada per Fidel Vinyamata. Els avantpassats  més propers d’aquesta 
nissaga de restauradors ja han estat relacionats (2,5) i segons dades 
aportades  aparentment per la mateixa família Parellada (especialment els 
germans Parellada Novellas), ha estat puntualitzat que “es troben 
antecedents dels Vinyamata des del 1500 a Sant Celoni ...En Fidel 
Vinyamata Mayoles, nascut a Òrrius el 13 d’abril de 1743 contrau 
matrimoni amb Margarida Planas el 1771 i es traslladen a Granollers on 
funden l’Hostal del Vallès (Can Fidel)” 
 
Tractant-se d’un establiment de Granollers on, entre altres aspectes, 
s’esdevenia el centre comercial més reconegut de la comarca 
especialment cada dijous de l’any, dia de mercat, crec que pot ser 
d’interès general l’ aportació de dades inèdites sobre les arrels d’aquestes 
famílies.  
 
 

 
Els Vinyamata 
 
Al segle XV va resultar parcialment enderrocada una casa situada a la parròquia de Sant Andreu d’Òrrius 
per efecte d'un o més terratrèmols, principalment els de 1427-1428. Més tard els  Vinyamata n’acabaren 
la reconstrucció el 1515. A  partir de l’any 1517 consta sempre més fins avui l’existència del mansus 
Vinyamata d’Òrrius. En aquesta casa neix al 1628 Ramon Vinyamata. 
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                         Francesc (Paco) 

                                         *1891 
                          
                        Isidre   ===  Dolors 
                                           Riera Freginals 
 

Bonaventura ==== Margarida      Pere                                      Fidel 
     Parellada                Vinyamata     *1775 

                   
 
                                                   1771 

Isidre === Cecília     Margarida ===  Fidel    Francesc       Pere ==== NN. 
                       Camilo     Planes             *1743      *1737                               Bosch        

                                   

                                                                      Pau ==== Serafina 
                                                                Vinyamata      Mayoles 
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Al 1775 els esposos Fidel Vinyamata i Margarida Planas tingueren un fill, al que posaren Pere per nom, a 
Can Femades d’Òrrius on aleshores vivien. Quatre anys més tard, al 1779, vivien a Ca l’Oms (o Argent), 
propietat veïna de Can Vinyamata, on probablement vivia el seu nebot Fidel Vinyamata Bosch (vegeu es-
quema anterior), de pocs anys d’edat. Si la seva filla Margarida va néixer a Granollers, com ha sigut 
escrit, va ser, en conseqüència, no abans de 1780. 
 
Des de molt antic els propietaris de Ca l’Argent es consideraven descendents dels Cabanyes 
(documentats des del segle XI) i malgrat haver sigut venuda diverses vegades els propietaris d’aleshores 
els Oms/Homs (encara ho eren al 1735) conservaven els cognoms Argent i Oms per motius de prestigi. 
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Semblantment devia succeir amb la família Parellada com veurem tot seguit. 
 
Els Parellada a Òrrius 
 
Efectivament, en el Llibre de Baptismes de l’arxiu parroquial de Sant Andreu d’Òrrius, s’hi pot llegir que al 
1746 neix Jaume Parellada Homs i Argent fill de Jaume Parellada Homs i Argent i de Raimunda Homs i 
Argent i Monich, i en fou la padrina Agnès Parellada Homs i Argent de Sant Genís de l’Ametlla. 
 
Aquestes dades porten provisionalment a la conclusió de que la família Parellada estava perfectament 
instal�lada a Òrrius abans de la “aventura gastronòmica”  de Fidel Vinyamata Mayoles i, segonament, 
s’insinua la possibilitat de que descendissin de L’Ametlla. 
 
Altres dades confirmen la primera hipòtesi., atès que totes les persones anomenades a continuació, 
consten en l’arxiu parroquial de Sant Andreu d’Òrrius com a habitants de la parròquia. En el Llibre 
d’Òbits, Francisca Homs i Parellada consta que morí al 1715. 
 
També hi trobem el testament de Teresa Argent i Parellada al 30 d’abril de 1741. Aquestes dades no 
entren necessariament en contradicció amb allò que ha estat publicat fins ara, atès que caldria afinar la 
interpretació de dates i persones implicades.  
 
Resta encara per aclarir la vinculació dels Parellada amb L’Ametlla. Al 1875, un matrimoni Parellada de 
L’Ametlla ven un bosc situat a la finca Can Argent d’Òrrius a un negociant de fustes de Mataró. És a dir, 
quasi cent cinquanta anys més tard del naixement de Jaume Parellada, conservaven la propietat de 
certes finques existents al terme d’ Òrrius. 
 
Altres dades sobre la història més recent poden trobar-se a la Bibliografia. 
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Maria Vilardell Viaplana, de Can Viladellet 
 
per Jordi Pagès Montagut                                                                                                    Persones 
 

Va néixer a Palau-solità i Plegamans el dia 11 de març de 1926. 
La Maria és la més gran de 8 germans.  
Es va casar i va tenir 3 fills, el seu marit va morir fa 18 anys.  
La casa pairal on actualment encara hi viu, ja la van fer els seus avis i 
després van viure-hi els seus pares. Aquí hi té tots els records i una part 
molt important de la seva vida. 

  
MARIA, EXPLICA’NS ALGUNA COSA DE LA 
TEVA HISTÒRIA… 
 
De jove treballava a Cal Estruch i el marit a 
pagès. Després vam marxar a viure a Castellar, 
ell treballava al bosc fent carbó i jo en un fàbrica 
de Filatures molt gran i molt important. Allà 
vàrem tenir tots els fills, els vam criar fins que el 
meus pares van morir i vam decidir tornar a 
Palau, a la casa familiar on ja ens vam establir 
definitivament. 
 
Jo ja em vaig dedicar a la feina de casa i a 
cuidar dels fills. 
 
COM ERA LA VIDA AL POBLE QUAN ÉREU 
JOVENETA? 
 
Molt diferent d’ara, tots ens coneixíem i ens 
ajudàvem, la vida era molt dura però ens ho 
passàvem bé.  Pensa que no hi havia 
distraccions, ni tele ni totes aquestes coses i 
màquines que hi ha ara. Els jocs ens els havíem 
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de crear i inventar amb les quatres coses que 
teníem. Ens passàvem el dia al carrer jugant i 
també treballàvem molt! Jo al 5 anys ja munyia 
vaques i anava a collir raïm a la vinya sota el 
castell, a Cal Merat. 
 
Tots els jocs ens els fèiem nosaltres, jugàvem a 
bales amb cartrons de paper de fumar. També 
jugàvem a panissoles, agafàvem unes herbes, 
les panissoles, que s’enganxaven i fèiem cistells 
i a dintre hi posàvem pedretes. Llençàvem rocs a 
l’aigua, també ens empaitàvem, agafàvem 
papallones  i les clavàvem amb agulles de cap a 
un cartró i les guardàvem. Havíem de fer servir 
la imaginació, no teníem res però recordo que 
rèiem molt i ens ho passàvem molt bé. 
 
Per la Festa Major anàvem a peu a Caldes, amb 
unes sabates noves que havien de durar tot 
l’any. Aquells dies els esperàvem perquè sortíem 
del poble i ens trobàvem amb gent dels pobles 
veïns. 
 
QUÈ MÉS RECORDEU D’AQUELLS ANYS? 
 
El meu pare era un home que sempre anava 
molt elegant i portava barret, volia aparentar i 
viure com els rics i sempre comprava, comprava 
terrenys, tot el que podia.  Vam tenir uns dels 
primers telèfons de Palau, encara me’n recordo, 
era el número 3 i pagàvem 2 pessetes al mes. 
 
Al viure al Camí Reial sempre hi havia molta 
gent de pas que anava o venia de Barcelona, els 
carros paraven a casa i donaven de beure al 

cavalls de l’aigua del pou que encara hi ha a 
l’entrada. 
A QUINA ÈPOCA VAN COMENÇAR A VENIR 
FORASTERS AMB LA POSTERIOR 
TRANSFORMACIÓ DEL POBLE? 
 
Al acabar la guerra  ja va venir molta gent de 
fora, a treballar el camp, a la fàbrica, ja fos com 
a mossos o el que trobaven. De totes maneres hi 
havia diverses cases d’estiuejants de gent de 
Barcelona, que venien feia molts anys. Per 
exemple, la casa Folch, a sobre la carretera. A 
l’estiu feien funcions pels nens i anàvem a totes. 
 
QUÈ MÉS TROBEU A FALTAR D’AQUELLS 
TEMPS? 
 
Trèiem una cadira al carrer al vespre a la fresca 
a fer petar la xerrada, mentre els nens jugaven.  
Ens hi passàvem molta estona i s’hi estava molt 
bé. No necessitàvem res més, parlàvem de tot i 
tots els veïns ens coneixíem molt. 
 
La tele ho ha espatllat tot, la gent ja no xerra ni 
s’ajuda. Abans hi havia molta relació i ens 
ajudàvem els uns als altres. Es matava un conill 
i se’n donava al veí i ell et donava patates o 
verdures que havia collit a l’hort. Tothom era 
més servicial i hi podies comptar per tot. 
 
MENTRE FEIA L’ENTREVISTA VA VENIR UNA 
VEÏNA I LI VA DONAR A LA MARIA UNA BOSSA 
PLENA DE TAVELLES DE PÈSOLS PELS ANIMALS.  
ENCARA NO ESTÀ TOT PERDUT. 
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Davant de casa hi havia Can Miqueló, una masia 
molt gran, i un safareig on hi anàvem totes les 
dones a rentar la roba i aprofitàvem per xerrar, 
ens ho explicàvem tot. Rèiem molt i ens 
divertíem. Ara, no us podeu imaginar com era la 
vida aleshores, no hi havia res però tampoc ho 
necessitàvem.  
    
Al safareig hi havia molts granotes que feien un 
soroll… Ara ja no hi és. Tampoc existeix Can 
Miqueló, van tirar la Masia a terra per construir-
hi cases, són aquestes que veieu fora. Vaig 
plorar quan van enderrocar aquesta casa, ells 
ens havien ajudat molt en temps difícils per 
nosaltres.  Va ser una llàstima, hi ha coses que 
no haurien de permetre que fessin,  hi havia un 
molí molt gran i tot era molt nostre. 
   
TORNANT UNA MICA A TEMPS PASSATS, 
QUAN US POSÀVEU MALALTS COMO HO 
FÈIEU?  ABANS NO HI HAVIA AMBULATORI. 
 
Però teníem el Dr. Navarro, visitava totes les 
cases del poble amb la seva bicicleta. Et posava 
el termòmetre i et receptava herbes que anàvem 
a collir al bosc, a la riera. Farigola pels 
constipats, camamilles pel mal de panxa, fulla 
d’olivera per la tensió… tot ho arreglaven les 
herbes. 
 
Ara no en trobo d’aquestes herbes, es com si 
haguessin desaparegut, tampoc veig mai 
papallones. 
 
També es plantaven uns camps de cols gegants 
on ens amagàvem. 

 
També recordo els hiverns, les moltes hores 
passades davant del foc. Allà fèiem el menjar, 
sopàvem i el marit fumava amb la seva pipa, 
mentre ens quedàvem mirant el foc i explicant 
històries. 
  
MARIA, EM PODEU EXPLICAR ALGUNA 
ANÈCDOTA O ALGUNA CURIOSITAT MÉS 
QUE RECORDEU, JA PER ACABAR AQUESTA 
ENTREVISTA. 
 
Mira, veus aquest roser de l’entrada? Doncs el 
vaig plantar fa uns anys i no donava mai roses, 
fins que un dia vaig parlar amb un jardiner i em 
va dir que li faltava companyia. Jo vaig pensar 
que això de parlar amb un roser no em sortia de 
mi i vaig decidir posar-li una rosa de plàstic al 
costat. Doncs ja fa anys que surten unes roses 
precioses! No para de fer roses. 
 
Ha estat una estona extraordinària la que he 
passat amb la Maria i el seu fill, Siscu, que ens 
ha acompanyat i ajudat.  
 
M’ha ensenyat la casa, les gallines, els conills, 
on hi havia les vaques ja fa molts anys. Les 
habitacions, algunes conserven el llit i els 
mobles de quan es va casar, ja fa uns quants 
anys. També he vist el lloc on les nétes i les 
seves amigues fan trobades, festes i xerinola. 
 
També les flors que amb tant d’afecte cuida la 
Maria a l’entrada de la casa… i les eines i estris 
de camp que guarda com a record d’un passat ja 
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una mica llunyà, però que així el fa molt més 
proper i actual.  
Per molts anys i moltes gràcies per aquest 
recorregut per la història de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
BÉ MARIA, EXPLICA’NS ALGUNA COSA DE 
LA TEVA HISTÒRIA… 
 
De jove treballava a Cal Estruch i el marit a 
pagès. Després vam marxar a viure a Castellar, 
ell treballava al bosc fent carbó i jo en un fàbrica 
de Filatures molt gran i molt important. Allà 
vàrem tenir tots els fills, els vam criar fins que el 
meus pares van morir i vam decidir tornar a 
Palau, a la casa familiar on ja ens vam establir 
definitivament. 
 
Jo ja em vaig dedicar a la feina de casa i a 
cuidar dels fills. 
 
COM ERA LA VIDA AL POBLE QUAN ÉREU 
JOVENETA? 
 
Molt diferent d’ara, tots ens coneixíem i ens 
ajudàvem, la vida era molt dura però ens ho 
passàvem bé. Pensa que no hi havia 
distraccions, ni tele ni totes aquestes coses i 
màquines que hi ha ara. Els jocs ens els havíem 
de crear i inventar amb les quatres coses que 
teníem. Ens passàvem el dia al carrer jugant i 
també treballàvem molt! Jo al 5 anys ja munyia 
vaques i anava a collir raïm a la vinya sota el 
castell, a Cal Merat. 
 

Tots els jocs ens els fèiem nosaltres, jugàvem a 
bales amb cartrons de paper de fumar. També 
jugàvem a panissoles, agafàvem unes herbes, 
les panissoles, que s’enganxaven i fèiem cistells 
i a dintre hi posàvem pedretes. Llençàvem rocs a 
l’aigua, també ens empaitàvem, agafàvem 
papallones  i les clavàvem amb agulles de cap a 
un cartró i les guardàvem. Havíem de fer servir 
la imaginació, no teníem res però recordo que 
rèiem molt i ens ho passàvem molt bé. 
 
Per la Festa Major anàvem a peu a Caldes, amb 
unes sabates noves que havien de durar tot 
l’any. Aquells dies els esperàvem perquè sortíem 
del poble i ens trobàvem amb gent dels pobles 
veïns. 
 
QUÈ MÉS RECORDEU D’AQUELLS ANYS? 
 
El meu pare era un home que sempre anava 
molt elegant i portava barret, volia aparentar i 
viure com els rics i sempre comprava, comprava 
terrenys, tot el que podia.  Vam tenir uns dels 
primers telèfons de Palau, encara me’n recordo, 
era el número 3 i pagàvem 2 pessetes al mes. 
 
Al viure al Camí Reial sempre hi havia molta 
gent de pas que anava o venia de Barcelona, els 
carros paraven a casa i donaven de beure al 
cavalls de l’aigua del pou que encara hi ha a 
l’entrada. 
 
A QUINA ÈPOCA VAN COMENÇAR A VENIR 
FORASTERS AMB LA POSTERIOR 
TRANSFORMACIÓ DEL POBLE? 
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Al acabar la guerra  ja va venir molta gent de 
fora, a treballar el camp, a la fàbrica, ja fos com 
a mossos o el que trobaven. De totes maneres hi 
havia diverses cases d’estiuejants de gent de 
Barcelona, que venien feia molts anys. Per 
exemple, la casa Folch, a sobre la carretera. A 
l’estiu feien funcions pels nens i anàvem a totes. 
 
QUÈ MÉS TROBEU A FALTAR D’AQUELLS 
TEMPS? 
 
Trèiem una cadira al carrer al vespre a la fresca 
a fer petar la xerrada, mentre els nens jugaven.  
Ens hi passàvem molta estona i s’hi estava molt 
bé. No necessitàvem res més, parlàvem de tot i 
tots els veïns ens coneixíem molt. 
 
La tele ho ha espatllat tot, la gent ja no xerra ni 
s’ajuda. Abans hi havia molta relació i ens 
ajudàvem els uns als altres. Es matava un conill 
i se’n donava al veí i ell et donava patates o 
verdures que havia collit a l’hort. Tothom era 
més servicial i hi podies comptar per tot. 
 
MENTRE FEIA L’ENTREVISTA VA VENIR UNA 
VEÏNA I LI VA DONAR A LA MARIA UNA BOSSA 
PLENA DE TAVELLES DE PÈSOLS PELS ANIMALS.  
ENCARA NO ESTÀ TOT PERDUT. 
 
Davant de casa hi havia Can Miqueló, una masia 
molt gran, i un safareig on hi anàvem totes les 
dones a rentar la roba i aprofitàvem per xerrar, 
ens ho explicàvem tot. Rèiem molt i ens 
divertíem. Ara, no us podeu imaginar com era la 
vida aleshores, no hi havia res però tampoc ho 
necessitàvem.     

Al safareig hi havia molts granotes que feien un 
soroll… Ara ja no hi és. Tampoc existeix Can 
Miqueló, van tirar la Masia a terra per construir-
hi cases, són aquestes que veieu fora. Vaig 
plorar quan van enderrocar aquesta casa, ells 
ens havien ajudat molt en temps difícils per 
nosaltres.  Va ser una llàstima, hi ha coses que 
no haurien de permetre que fessin,  hi havia un 
molí molt gran i tot era molt nostre.  
  
TORNANT UNA MICA A TEMPS PASSATS, 
QUAN US POSÀVEU MALALTS COMO HO 
FÈIEU?  ABANS NO HI HAVIA AMBULATORI. 
 
Però teníem el Dr. Navarro, visitava totes les 
cases del poble amb la seva bicicleta. Et posava 
el termòmetre i et receptava herbes que anàvem 
a collir al bosc, a la riera. Farigola pels 
constipats, camamilles pel mal de panxa, fulla 
d’olivera per la tensió… tot ho arreglaven les 
herbes. 
 
Ara no en trobo d’aquestes herbes, es com si 
haguessin desaparegut, tampoc veig mai 
papallones. 
 
També es plantaven uns camps de cols gegants 
on ens amagàvem. 
 
També recordo els hiverns, les moltes hores 
passades davant del foc. Allà fèiem el menjar, 
sopàvem i el marit fumava amb la seva pipa, 
mentre ens quedàvem mirant el foc i explicant 
històries.  
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MARIA, EM PODEU EXPLICAR ALGUNA 
ANÈCDOTA O ALGUNA CURIOSITAT MÉS 

QUE RECORDEU, JA PER ACABAR AQUESTA 
ENTREVISTA. 

Mira, veus aquest roser de l’entrada? Doncs el 
vaig plantar fa uns anys i no donava mai roses, 
fins que un dia vaig parlar amb un jardiner i em 
va dir que li faltava companyia. Jo vaig pensar 
que això de parlar amb un roser no em sortia de 
mi i vaig decidir posar-li una rosa de plàstic al 
costat. Doncs ja fa anys que surten unes roses 
precioses! No para de fer roses. 
 
Ha estat una estona extraordinària la que he 
passat amb la Maria i el seu fill, Siscu, que ens 
ha acompanyat i ajudat. 
  
M’ha ensenyat la casa, les gallines, els conills, 
on hi havia les vaques ja fa molts anys. Les 

habitacions, algunes conserven el llit i els 
mobles de quan es va casar, ja fa uns quants 
anys. També he vist el lloc on les nétes i les 
seves amigues fan trobades, festes i xerinola. 
També les flors que amb tant d’afecte cuida la 
Maria a l’entrada de la casa… i les eines i estris 
de camp que guarda com a record d’un passat ja 
una mica llunyà, però que així el fa molt més 
proper i actual.  
 
Per molts anys i moltes gràcies per aquest 
recorregut per la història de Palau-solità i 
Plegamans. 
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Les aus a prop  
per Jaume Ventura Nualart                                                                           Fotografia de la natura 

 

GAIG - Garrulus grandarius 
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JOSEP MAS RÀFOLS.Un home del món de l’associacionisme 
i de la cultura. 
 
 

 

QUATREPINS vol deixar aquest testimoni en 
recordança del nostre amic Josep Mas i Ràfols. 
 
Diferents mitjans de comunicació se’n van fer 
ressò quan ens va deixar, ara fa un any. 
Subscrivim tots els comentaris sobre la seva 
significació personal i la de la seva casa pairal, 
els seus valors humans, la seva trajectòria, així 
com el profund arrelament a Palau-solità i 
Plegamans en tots els aspectes.  
 
La seva activitat social més coneguda va ser la 
presidència de la Penya Barcelonista de Palau-
solità i Plegamans. Una activitat, amb una gran 
implantació popular, que va saber exercir amb 
dinamisme, impulsant el prestigi de l’entitat i 
també creant noves activitats, com l’escola de 
futbol sala.  
 
Però, a més, volem destacar que va dignificar i 
donar un contingut i un valor afegit cultural, 
social i pedagògic a aquestes activitats. La 
Penya, sota la seva direcció, va ser un lloc de 
trobada en el que es cultivava un ambient 
propici als valors cívics i d’amistat. Cal fer 
esment, també com una iniciativa destacada, la 
 
 

 
 
Acte conjunt entre la Penya Barcelonista i 
l’Associació Cultural Qu4trepins. 
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creació del Concurs Escolar de Nadales, l’any 1992, amb una extraordinària i creixent participació, amb la 
implicació de les escoles. 
 
No hi ha cap dubte de que en Josep Mas va contribuir en gran manera a potenciar la vida associativa que 
tan bona font d’enriquiment és per les persones i la societat. 
 
Des de l’Associació Cultural Quatrepins estem molt satisfets d’haver col�laborat amb ell i la entitat que 
presidia. Com a mostra, n’oferim un testimoni gràfic de l’activitat -el Pa amb tomàquet cultural-, que vam 
realitzar conjuntament entre la nostra Associació i la Penya Barcelonista, amb la presència d’ex-jugadors 
del Barça i de membre de la Fundació d’exjugadors d’aquest Club. 
 
Serveixin, doncs, aquestes paraules i aquest testimoni gràfic com un petit i sincer homenatge. 
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins 
 
 
Presentació de QU4TREPINS, número 31. 
Pa amb tomàquet cultural 
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Sessió literària i musical en col·laboració 
amb “Amics de la música clàssica”, sobre 
Mahler 

 

 

Xerrada col�loqui amb la campiona del món 
de curses de muntanya, Mireia Miró, de 21 
anys. 
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II Cicle “Parlem de Catalunya”, en 
col�laboració amb sis entitats cultural 
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Sortida cultural a Sant Pere de Rodes 
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