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Fotografia de portada: Un pastor amb el seu ramat oví seguint una carrerada local amb vistes 
al fons del Castell de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos) a inicis del segle XX. 
Fotografia extreta i de propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

RESUM 

Les carrerades tenen un origen immemorial i han estat en ús fins a inicis del segle XX, però els 
avenços tecnològics del segle XX han deixat en segon terme aquesta xarxa de camins a causa de 
l’engrandiment dels nuclis de població i l’increment de les infraestructures viàries com 
autopistes, carreteres i vies de ferrocarril. Aquest és l’objectiu d’estudi d’aquest treball centrat al 
Parc del Foix, i especialment al municipi de Santa Margarida i els Monjos, on s’ha fet un treball 
de camp i s’ha creat una base cartogràfica de carrerades. També s’han detectat tres conflictes 
territorials importants entre les infraestructures primitives (carrerades) i contemporànies o 
modernes (xarxa viària), que han estat objecte d’estudi en aquest treball. S’han observat els 
canvis en el paisatge, l’estat i avaluació dels traçats alternatius de les carrerades i s’han realitzat 
propostes de millora paisatgística i turística, així com també legislativa. 
 
Paraules clau: Parc del Foix, ramaderia, transhumància, turisme, desenvolupament local, SIG, 
carrerades, conflicte territorial, infraestructura lineal. 
 
RESUMEN 
 
Las cañadas tienen un origen inmemorial y han estado en uso hasta inicios del siglo XX, pero 
los avances tecnológicos del siglo XX han dejado en segundo término esta red de caminos 
debido al agrandamiento de los núcleos de población y el incremento de las infraestructuras 
viarias como autopistas, carreteras y vías de ferrocarril. Este es el objetivo de estudio de este 
trabajo centrado en el Parc del Foix, y especialmente en el municipio de Santa Margarida i els 
Monjos, donde se ha hecho un trabajo de campo y se ha creado una base cartográfica de 
cañadas. También se han detectado tres conflictos territoriales importantes entre las 
infraestructuras primitivas (cañadas) y contemporáneas o modernas (red viaria), que han sido 
objeto de estudio en este trabajo. Se han observado los cambios en el paisaje, el estado y 
evaluación de los trazados alternativos de las cañadas y se han realizado propuestas de mejora 
paisajística y turística, así como también legislativa. 
 
Palabras clave: Parc del Foix, ganadería, trashumancia, turismo, desarrollo local, SIG, cañada, 
conflicto territorial, infraestructura lineal. 
 
ABSTRACT 
 
The glens have an immemorial origin and had been in use until the early twentieth century, but 
the technological improvement of the twentieth century has left them in second term due to the 
enlargement of the settlements and the increase of road networks such as highways, roads and 
railways. This is the object of this study focused in the Parc del Foix, especially in the town of 
Santa Margarita i els Monjos, where field work has been done and a cartographic database of 
the glens has been created. We have also identified three major territorial disputes between 
primitive infrastructure (glens) and contemporary or modern (roads), which have been studied 
in this work. We have observed changes in the landscape, the state and assessment of glens and 
we have made proposals to improve the landscape and tourism, as well as legislation. 
 
Key words: Parc del Foix, livestock, transhumance, tourism, local development, GIS, glen, 
territorial conflict, linear infrastructure. 
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1 Introducció	
Els camins ramaders, són una xarxa d’infraestructures lineals que teixeixen un ampli 

entramat damunt del territori de moltes regions del món. Alguns llocs, com Europa, des 

de temps immemorials. En el cas d’Espanya, i en concret, Catalunya, les carrerades i la 

pràctica de la transhumància van esdevenir l’origen dels primeres vies de comunicació i 

també foren el bressol de molts camins actuals. El terme genèric “transhumància” fa 

referència als desplaçaments dels ramats de bestiar, entre la plana i la muntanya, que 

implica canvis territorials importants (Fundació del Món Rural, 2012). 

Aquest treball neix com a iniciativa de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 

del Parc del Foix i de la FECOC (Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i 

Cabrum). La pretensió és doncs fer un estudi dels camins ramaders i dels camins 

transhumants des de l’òptica geogràfica a la regió del Parc del Foix i amb especial incís 

al municipi de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). No obstant això, l’interès en 

l’estudi en aquesta regió penedesenca ve donada per ser un antic lloc de pas 

transhumant entre el Pirineu i el mar segle rere segle on l’empremta ramadera ha quedat 

gravada damunt del territori. També queden testimonis vius d’aquestes persones que 

recorrien el territori català durant més de dues setmanes des del Penedès fins al Pirineu, 

és a dir, des de la marina fins a la muntanya, guiant un ramat de fins a 2000 ovelles. 

Ara bé, també hi ha un ampli recull d’informació cartogràfica de diversos anys en què 

es pot apreciar l’evolució dinàmica del territori, fortament influenciada per aquesta 

pràctica, però arriba un moment en què la transhumància comença a patir el fort declivi 

i aquests camins passen a un segon nivell abocant-se a l’extinció del seu ús. El cop més 

fort arriba quan aquestes infraestructures lineals antigues s’enfronten amb les 

infraestructures lineals modernes com són les diverses vies per automòbils i ferrocarril.  

Veiem doncs que és creuen aquestes carrerades mil·lenàries que es dirigeixen del nord 

al sud de Catalunya amb unes vies ràpides, unes carreteres i un ferrocarril d’est a oest 

per la zona de la Depressió Tectònica del Vallès – Penedès. A Santa Margarida i els 

Monjos, doncs apareixen dues realitats en un mateix espai geogràfic i són un objecte 

d’estudi molt interessant, sobretot fer un anàlisi de la dinàmica d’aquest paisatge, que ha 

canviat ràpidament en pocs anys, a través de la cartografia i de l’aplicació dels Sistemes 

d’Informació Geogràfica (SIG). 
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La divisió d’aquest treball s’estructura en quatre blocs. El primer bloc fa una 

aproximació al món ramader i a la transhumància mostrant una visió des d’una 

perspectiva més general a escala regional de Catalunya fins a l’escala municipal. El 

segon bloc està dedicat íntegrament al procés de creació de la base cartogràfica central 

del treball, a partir de l’enregistrament de dades en GPS sobre el terreny, el tractament i 

la importació de les mateixes, la seva estructuració i validació fins a l’elaboració final 

de la cartografia amb SIG MiraMon.  

El tercer bloc, parteix de la cartografia elaborada al segon bloc i es detecten tres punts 

conflictius entre les carrerades i les noves vies de comunicació i se’n fa un anàlisi 

profund. S’hi produeixen tres conflictes territorials destacables en què tres trams de 

carrerades es veuen afectats pel pas de la N-340 i l’AP-7. Un cop analitzat el problema, 

es fa un anàlisi de cada tram i s’avalua l’estat, el traçat, l’adequació i perillositat del 

camí alternatiu (nou). Aquest anàlisi es fa a partir de les dades obtingudes durant 

l’elaboració del SIG, el treball de camp i la presa de fotografies del mateix autor 

acompanyades d’una descripció. 

Conjuntament, es defineixen propostes de condicionament del nou camí perquè sigui 

emprat per a l’ús del bestiar i amb la finalitat de tornar a donar valor a aquests camins 

mil·lenaris amb propostes de futur com el planejament de diversos itineraris, la 

georeferenciació dels camins ramaders que travessen l’espai per deixar-ne constància, 

classificant-los, entre altres coses. 

Per acabar, hi ha un darrer bloc, el quart, en què es fa una visió general de l’estat actual 

dels camins ramaders a la regió, la legislació vigent al respecte i propostes de 

desenvolupament local i foment del turisme de les carrerades existents.  

Voldria agrair la desinteressada tasca d’altres persones per a la confecció d’aquest 

treball com és l’Alaitz Zabala com a tutora del Treball de Final de Grau en Geografia i 

Ordenació del Territori, al Joan Rovira com a expert en transhumància i dels camins 

ramaders de la regió penedesenca, al Josep Maria Calaf (tècnic de Medi Ambient de 

l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos), al Pau Mundó (director del Parc del 

Foix) i als tres pastors del municipi: Daniel Gibert, Enric Gibert i Rafael Solé. També 

s’hi han involucrat altres persones com el Josep Temporal (doctor en filosofia), la 

Jordina Camps (tècnica de l’Ajuntament) i el Joan Rossinyol (Editorial Piolet). 
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2 Metodologia	i	estat	de	la	qüestió	
Aquest treball parteix d’una recerca bibliogràfica inicial per tal de conèixer la regió. 

Alhora, també s’ha realitzat una recopilació de cartografia de l’àmbit d’estudi amb 

l’ajuda del departament tècnic de Medi Ambient de l’ajuntament penedesenc per poder 

fer posteriorment un anàlisi comparatiu. 

Aquestes tasques també es compaginen amb la informació obtinguda de les entrevistes 

realitzades prèviament, a diverses persones destacades. Posteriorment s’intercala la 

informació cartogràfica amb els coneixements orals obtinguts i es realitza un treball de 

camp inicial per tal d’interioritzar-me el territori. 

Posteriorment, amb la cartografia obtinguda i cedida per l’Ajuntament com també la 

informació escrita i oral, doncs s’aplica i es crea un arxiu dels Sistemes d’Informació 

Geogràfica per tal de definir els camins ramaders històrics i existents, veure el seu estat 

i afectació actual amb les noves infraestructures i així detectar punts conflictius per tal 

de fer-ne un anàlisi espacial concís per poder desencadenar propostes de 

desenvolupament local i millores turístiques. 

El tractament de les dades s’ha fet amb el programari SIG MiraMon a partir de la 

informació generada durant el treball de camp. Les sortides sobre el terreny han estat al 

voltant d’una vintena en diferents dies abans i després de confeccionar el SIG. Per una 

banda, per enregistrar i corregir el traçat de les carrerades marcades al GPS i per altra 

banda per reunions, entrevistes i altres assumptes menors. 

Sobre l’estat de la qüestió, trobem molts llibres que parlen sobre la transhumància a 

escala espanyola i catalana com les magnífiques obres de Ramon Violant i Simorra i 

Fritz Krüger. També, quaderns d’investigació sobre transhumància de Jordi Torres 

sobre el Lluçanès. Ara bé, trobem molts pocs llibres a escala local. Solament el del Joan 

Rovira i del Ferran Miralles. Tot i així, també hi ha llibres de la zona però que tracten 

altres àmbits com del Toni Llobet de flora i fauna del Parc del Foix o un recull 

d’història de Santa Margarida i els Monjos de Ramon Arnabat. 

Cal destacar, però, molts articles de diaris locals sobre el món ramader com La Fura en 

què hi ha molts escrits relacionats, que per breus que siguin, permeten preservar i 

difondre la història de la regió.  
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3 Àmbit	geogràfic	d’estudi	

3.1 Antecedents,	creació	i	consolidació	del	Parc	del	Foix	
El Parc del Foix es troba situat a l’extrem sud-oest del massís del Garraf, enllaçat amb 

el Parc Comarcal d’Olèrdola i proper al Parc del Garraf. Tots tres espais protegits, 

formen part de la Xarxa de Parcs Naturals que la Diputació de Barcelona gestiona de 

forma directa o a través de Consorcis amb els Ajuntaments i altres ens. El Parc del Foix, 

si bé té el seu origen al terme municipal de Castellet i la Gornal (Alt Penedès), avui 

agafa una part de la superfície del municipi de Santa Margarida i els Monjos (Alt 

Penedès) del qual és l’àmbit d’estudi geogràfic principal. Aquest municipi serà també 

objecte d’estudi analític de les dinàmiques del paisatge a nivell d’infraestructures 

lineals. 

El Parc del Foix se situa íntegrament a la comarca de l’Alt Penedès, i els municipis que 

el formen limiten directament amb les comarques del Baix Penedès i el Garraf. Té 

3100 ha. de superfície. El Parc presenta a la zona nord un terreny molt margós, fet que 

ha propiciat d’antic l’activitat cimentera a les seves proximitats. 

El Parc, però, parteix de la sol·licitud de la creació d’un Pla Especial de l’entorn de 

l’embassament del Foix per part de l’ajuntament de Castellet i la Gornal a partir d’un 

informe del propi ajuntament del 1986. Anys després, al 1992, es redacta i s’inclou en el 

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya amb el Decret 

328/1992, de 24 de desembre. Aquest espai, però, sols acollia l’entorn de 

l’embassament del Foix, la zona circumdant i un tram del de la part inferior del riu Foix 

amb una superfície total de 282.5 ha. L’any següent, el 1993, la Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona aprova el Pla Especial amb l’objectiu de millorar la protecció, la 

conservació i la millora paisatgística. La superfície del Pla Especial era més gran que la 

del PEIN, ja que incorporava aquest i tenia una dimensió territorial de 1900 ha. 

El 1995, es va formar el “Consorci de l’espai protegit de l’embassament del Foix” que 

anys posteriors passaria a anomenar-se simplificadament com a “Consorci del Parc del 

Foix” solament amb l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Diputació de Barcelona. 

Ara bé, al 2001, l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos s’incorpora dins del 

Consorci fet que comporta la modificació dels estatuts del Consorci de gestió 
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augmentant la superfície protegida a 2900 ha, però no canvia el Pla Especial. 

(Generalitat de Catalunya, 2012). 

Temps després entra al Consorci la Fundació Abertis. Al 2012, per encàrrec de la 

Diputació de Barcelona i dels ajuntaments implicats, es redacta un nou Pla Especial per 

a tot l’àmbit. El mateix any, s’aprova finalment un nou Pla Especial urbanístic del Parc 

del Foix en el qual s’integra a nivell normatiu el nou àmbit de gestió. Essent així aquest, 

el nou Pla Especial vigent. Així doncs, actualment el Parc està gestionat per un consorci 

format per l’ajuntament de Castellet i la Gornal, l’ajuntament de Santa Margarida i els 

Monjos, la Fundació Abertis i la Diputació de Barcelona. La major part del Parc està a 

la Xarxa Natura 2000 i l’any 2007 va declarar-se zona ZEPA (Zona d’Especial 

Protecció per a les Aus) per la Comunitat Europea.  

Val a dir que actualment, la composició, les funcions i el funcionament del Consorci 

estan regulats pel text refós dels estatuts, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 

31 de maig del 20011. 

Les principals funcions del Consorci són informar preceptivament de qualsevol 

proposta d’actuació pública o provada, en base a la regulació del Pla Especial; 

desenvolupar actuacions directes damunt del territori; fomentar l’aprofitament racional 

dels recursos de l’espai protegit i la millora de les condicions de vida de la població 

permanent (Generalitat de Catalunya, 2012). 

3.2 Síntesi	històrica	del	Parc	del	Foix	i	del	municipi	de	Santa	
Margarida	i	els	Monjos	

La zona d’estudi, és un territori poblat des de la prehistòria. Hi ha zones, fins i tot, amb 

indicis paleolítics. Cal fer esment que molt a la vora passava la Via Augusta. Durant 

l’edat mitjana es van aixecar els Castells de Penyafort i el Castell de Castellet ja que el 

lloc va esdevenir frontera entre l’Al-Àndalus i els Comtats Catalans. 

Com apunt històric, també cal destacar la construcció del pantà, que va iniciar-se amb la 

construcció de la mateixa presa el 1901 i es va inaugurar el 1928. Tot i així, les obres 

van finalitzar completament el 1943 essent una de les poques zones humides del 

Penedès i d’avui dia encara. Aquest embassament es va construir per superar la crisi 

                                                            
1
 BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) núm. 147, de 20 de juny 
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agrària produïda per la fil·loxera i per la baixada del preu del vi. En aquell temps, es va 

pensar en abandonar l’agricultura de secà (vinya) per la de regadiu (Bayer et al, 2011). 

El municipi de Santa Margarida i els Monjos, consta d’un nucli urbà principal conegut 

com Els Monjos i juntament amb l’ermita de Santa Margarida, formen el topònim 

oficial municipal. Consta d’una superfície de 17.2 km² i una població de 7337 habitants 

(2014)2 distribuïts entre els nuclis de Els Monjos, la Ràpita o Cal Rubió, entre d’altres 

secundaris, i diverses masies disseminades. Val a dir, però, que la població tendeix a 

créixer progressivament al llarg dels anys, almenys des de l’inici del segle XX. 

El nucli urbà de Els Monjos, que n’és el principal, neix a partir d’un molí fariner ubicat 

a la riba del riu Foix i que va adquirir en propietat el Monestir de Santes Creus el 1322. 

Dins del municipi també hi localitzem el Castell de Penyafort que data del segle X i és 

conegut perquè hi nasqué el 1185 en Raimon de Penyafort que esdevindria Sant el 1601. 

El castell de Penyafort va ser de propietat eclesiàstica fins a la desamortització de 

Mendizábal el 1836 que va passar a mans privades. Gairebé dos segles després, al 2002, 

va ser adquirit per l’ajuntament monjenc. Altres elements patrimonials que hi podem 

localitzar és la Paret de Santa Tecla, Sant Llorenç de la Sanabra o la CIARGA (Centre 

d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria) del qual l’Avinguda de Cal 

Rubió, una de les principals i del qual després s’ha acabat configurant el municipi 

actual, fou un camp d’aviació militar republicà amb la presència de refugis antiaeris. 

El municipi va créixer fortament amb la vinya a la segona meitat del segle XIX, com a 

molts municipis de la regió, però amb l’arribada de la fil·loxera al 1887 al Penedès, tot 

va enfonsar-se (Iglésies, 1968). Al 1891 es va replantar amb el cep americà que era 

immune (Arnabat, 1993: 95-100). Avui dia el conreu del vi continua arrelat al territori. 

Una de les alternatives de molts pagesos a l’arruïnar-se al segle XIX, doncs va ser 

practicar la ramaderia, que també prové d’antic al territori. Tot i així, aquest poble ja era 

un lloc de pas de transhumància des de temps immemorials. 

A part de l’agricultura, la indústria del ciment al municipi va començar a finals del segle 

XIX amb l’explotació de les pedreres de margues a la zona de Can Castellví de la Vall 

per obtenir calç hidràulica i ciment natural. Serà més tard quan es començarà a produir 

el ciment artificial o Pòrtland (Arnabat, 1993: 79). 

                                                            
2 Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
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4 BLOC	1	–	Els	camins	ramaders	a	escala	regional.	Dimensió,	
història	i	etnografia	

4.1 La	ramaderia,	les	carrerades	i	la	transhumància	a	Catalunya	
A Catalunya trobem documentada la transhumància a partir del segle XI, però és molt 

més antiga. Va ser una tasca impulsada, entre d’altres, pels monestirs, fet que agafa 

força en aquest segle. També es pot observar que amb la davallada econòmica dels 

monestirs (segle XIV-XIX) els ramats disminueixen a la Catalunya interior i predomina 

als Pirineus. La transhumància es practicava quan es cercaven noves terres per donar de 

menjar al bestiar. Fet que hi ha una forta tendència de pràctica de transhumància cap als 

Pirineus en època estival i retornaven just entrada la tardor. 

Hi ha diversos tipus de bestiar com l’oví i el cabrum en què s’ha practicat 

transhumància. La ramaderia també té pes amb el bestiar boví, equí i porcí, però en 

aquests no s’ha desenvolupat la transhumància, almenys a la regió estudiada. A mig 

camí dels recorreguts transhumants sempre hi havia les “fires i mercats” on els pastors 

hi acudien ja que era un esdeveniment econòmic i social de gran volum i ressò. Era lloc 

on aprofitaven per comprar i vendre bestiar. 

Els pastors transhumants vivien en una llarga solitud i aïllament en els seus llargs 

viatges, però se’n té una visió bucòlica i romàntica pel seu mèrit. Els seus coneixements 

eren extraordinaris a la seva època, ja que sabien de moltes coses com geografia, 

orientació, toponímia, astronomia, vegetació, plantes remeieres, costums i alhora eren 

veterinaris autodidactes. Cal fer esment que no hi havia cap dia de vacances ni tampoc 

dies festius. 

Segons una hipòtesi formulada per P. Bosch Gimpera, els pobladors pirinencs, a causa 

d’un canvi climàtic, van adoptar el pastoreig quan va decaure la caça i la pesca, donant 

pas així a una nova indústria molt abans de l’agricultura (Violant i Simorra, 1989: 379) 

(Krüger, 1995). Ara bé, la ramaderia està estretament supeditada als cicles de 

l’agricultura. Quan era època de despampolar les vinyes, el ramat hi acudia i es produïa 

un procés ecològic. Tanmateix, aquesta bona relació entre pastors i pagesos no sempre 

ha sigut bona i avui encara perdura en certa part. 
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A finals del segle XX i inicis del XXI aquest ofici hereditari es comença a trencar i la 

ramaderia extensiva progressivament tendeix a estabular-se i en altres casos a acabar-se 

per la millora de les condicions laborals dels pastors. 

Hi ha molts noms per designar els camins ramaders. Aquesta varietat de noms es deu a 

la diversitat de cultures pastorals que cohabiten arreu del país: lligallo, carrerada, 

cabaneres, passos de bestiar, etc. (Gombau Martorell, 2013). També hi ha molts 

elements que han quedat impregnats en el paisatge de manera immaterial o material i 

que tenen un origen ramader com la toponímia, els abeuradors i els corrals, les cabanes 

de pastor i per exemple, la coincidència de moltes carrerades amb límits municipals 

(Societat Catalana de Geografia, 2013). En aquest últim cas, dóna un indici clar que 

aquests camins ja existien molt abans que altres dominis. De ben segur que la ramaderia 

és una tasca de descoberta del territori i origen de molts pobles i viles. 

El bestiar que vivia a la marina, a l’estiu pujava direcció al Pirineu en busca dels prats 

tendres en canvi, el bestiar de muntanya, baixava cap a la marina en cerca de prats més 

costaners en els mesos hivernals. 

Els camins ramaders també eren vies de transmissió cultural i també vies ecològiques ja 

que, per exemple, les llebres baixaven del Pirineu seguint les traces del ramat menjant 

restes orgàniques o també el bestiar podia portar llavors enganxades al pelatge i podia 

traslladar espècies vegetals d’un indret a un altre, com també petits animals. Alhora 

influeix, intensament, en el paisatge. “[...] Els seus beneficis ambientals són 

indubtables: manté oberts un corredors ecològics –els camins ramaders- i modela un 

paisatge, els prats, que sense els ramats esdevindrien bosquines uniformes i, per tant, 

ecosistemes menys diversos i estèticament més pobres” (Rovira i Miralles, 1999: 27). 

A Catalunya predominen tres eixos ramaders principals: el de ponent (des de la zona de 

Lleida al Pallars, Alta Ribagorça i Vall d’Aran), el central-oriental (des del Penedès, 

Maresme i Empordà cap a la zona de la Cerdanya i Ripollès) i el de les Terres de l’Ebre 

(des del Montsià i Baix Ebre cap als Ports de Beseit, Maestrat o Terol). Les carrerades, 

o el que és el mateix, les vies pecuàries, són els llocs per on els ramats de bestiar tenen 

el dret de transitar lliurement. 
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La disposició d’aquests eixos ramaders [...] es tracta d’una estructura que s’assembla a la d’un 

arbre gegantí, amb unes grans arrels que arrenquen de les prades muntanyenques d’estivada, 

que s’ajunten i formen un gran tronc viari central i, finalment, quan arriba a les portes del 

litoral, aquest tronc es ramifica en un gran nombre de branques vàries menors que porten als 

diferents punts d’hivernada (Diputació de Barcelona, 2010: 45). 

També, a part de formar aquestes grans connexions viàries, les carrerades solien formar-

se pels camins més directes i rectilinis entre carenes i interfluvis. A una escala 

geogràfica major, els traçats anaven direccionats per les zones de pastura i també per les 

fires i mercats. (Diputació de Tarragona, 2010: 45). “[...] Estas vias pecuarias suelen 

apartarse de los valles, para evitar las tierras de labor, y pasan generalmente por las 

sierras, para llegar facilmente a los collados donde hay paso y pastos [...]” (Violant i 

Simorra, 1989: 384). 

 

Mapa 1: Els camins ramaders de Catalunya. Elaboració pròpia3 

La transhumància, principalment es trasllada pel territori a la cerca d’herbàcies, però 

avui dia, la transhumància, degut al desenvolupament tecnològic, es practica amb 

camió. Bé ho corrobora l’entrevista realitzada a l’Enric Gibert 4 . Tanmateix, a les 

                                                            
3 Mapa elaborat a partir de les dades cartogràfiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya i tractat amb el programari MiraMon. 
4 Veure Annex 1: Síntesi de les entrevistes 
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comarques de ponent, encara es practica a peu degut a una major proximitat, però a les 

comarques centrals ja s’ha perdut completament (Torres et al, 2008). 

La última travessa a peu del qual n’ha quedat constància va ser el 1995 des del Vendrell 

(Baix Penedès) fins a Josa del Cadí (Alt Urgell) (Diputació de Tarragona, 2010: 25). Un 

dels motius pel qual s’abandona la transhumància a peu es deu a l’aparició de moltes 

barreres antròpiques damunt del territori com lescarreteres del qual és el nostre objectiu 

d’estudi. És el moment en què es fa la transició cap a la transhumància en camió. No 

obstant això, resulta esser un trasllat menys feixuc i molt més ràpid. A Santa Margarida 

i els Monjos encara pràctica aquesta modalitat l’Enric Gibert. 

També hi ha la pràctica de la transtermitància, és a dir, de poca distància com podia ser 

de les Terres de l’Ebre al Baix Aragó. Amb la transtermitància, no es canvia de regió 

geogràfica ni tampoc de regió bioclimàtica i era a menys de tres dies de camí a peu. La 

baixa Segarra era un lloc força sovintejat pels penedesencs. (Diputació de Tarragona, 

2010: 22). 

4.2 Els	camins	ramaders	al	Penedès	i	al	Parc	del	Foix	
A molts llocs del territori de l’Arc Mediterrani les desavinences entre l’agricultura i la 

ramaderia han estat constants. Ara bé, al Penedès sempre hi ha hagut una forta presència 

de la vinya del qual mica en mica ha anat ofegant la pràctica ramadera fins abocar-la, 

properament, a l’extinció. A la regió, sols queden menys de 5 pastors i al mateix 

municipi de Santa Margarida i els Monjos només en trobem dos en actiu, en Rafael Solé 

i l’Enric Gibert. 

El recorregut típic que feien els pastors transhumants 

de l’àrea del Parc del Foix, era sortir direcció Sant 

Sadurní d’Anoia, passar per Hostalets de Pierola, anar 

al Coll de Can Massana (Bruc) a l’oest de Montserrat, 

fer camí fins a Manresa, Berga i atansar-se a Castellar 

de n’Hug i la Molina. 

Tot i així, els pastors que venien de diversos indrets del 

territori, tenien diverses portes d’entrada principals al Penedès: la carrerada de la 

Cerdanya, la carrerada de Coll d’Arca o camí de la Segarra, la carrerada de la Llacuna, 

Il∙lustració 1: Bestiar oví d’en Rafael 
Solé, pastor monjenc 
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carrerada de Begues, la carrerada de mar, etc. El Penedès era terra acollidora dels 

pastors transhumants pirinencs (La Fura, 1998). 

4.3 La	ramaderia,	la	vida	de	pastor	i	els	camins	ramaders	al	municipi	
de	Santa	Margarida	i	els	Monjos	

Els pastors que feien camí dirigint el bestiar, anaven a peu. En Daniel Gibert és l’últim 

pastor de Santa Margarida i els Monjos que ha fet la travessa a peu des del municipi fins 

al Pirineu. En aquest cas, trigava uns 20 dies i com bé ho relata, la manta i el paraigua 

eren la tenda de campanya. Acostumava anar acompanyat d’un altre pastor5.  

Els pastors actius actualment són en Rafael Solé i l’Enric Gibert. El Rafael és sedentari 

mentre que l’Enric practica la transhumància amb camió cap a la Cerdanya durant 

l’estiu. Ambdues parts, el bestiar que pasturen és majoritàriament oví amb un lleu 

percentatge de bestiar cabrum del qual, aquest, està principalment estabulat. 

Com manifesta Rafael Solé, és una feina molt dura on no existeixen dies festius6. A 

més, cal afegir l’opinió de Manolo Cuevas en el seu article al diari que expressa que 

també és tracta de viure de caritat, també expressa que el preu de la carn no ha millorat 

en els darrers anys i que els inconvenients de la vida de pastor són molts i els beneficis 

ben pocs, a part de viure en contacte directe i constant amb la natura (La Fura, 1996). 

El municipi monjenc està farcit de molts camins ramaders que estan entrellaçats uns 

amb els altres i que són principalment carrerades de caràcter local. En canvi, els camins 

transhumants que hi veiem són de pas des del mar de Vilanova i la Geltrú cap al Pirineu 

i a l’inversa o també la presència de les carrerades de transtermitància o carrerades 

intermunicipals i regionals que són més conegudes com a carrerades de caràcter general. 

La toponímia, també ha quedat gravada damunt del territori com bé es pot veure en 

diversos indrets com “la quadra de Bellestar” del qual apareix el mot “quadra” o també 

“el corral de Rafeques” del qual manifesta la presència d’una zona per estabular el 

ramat. També hi ha altres topònims relacionats com el “Turó del Pi de la Jeia” on els 

pastors hi acostumaven a ajaçar-se i sojornar.   

                                                            
5 Veure Annex 1: Síntesi de les entrevistes 
6 Veure Annex 1: Síntesi de les entrevistes 
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5 BLOC	2	–	La	cartografia	regional	del	segle	XX	i	la	generació	
d’informació	

5.1 Obtenció	de	dades	a	partir	de	la	cartografia	disponible,	cessió	
d’informació,	treball	de	camp	i	entrevistes	

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va 

procedir a escanejar durant la tardor del 2014 un conjunt de diferents plànols de 

diversos anys del segle XX de la zona d’afectació del Parc del Foix. Es tracta d’una 

col·lecció de 20 plànols cadastrals dels anys 1932 i 1964, un mapa planimètric del 1914 

de la col·lecció de les minutes municipals de propietat de l’ICGC i també els mapes 

1:50.000 de l’IGN dels anys 1928 i 1952. La digitalització d’aquests mapes, permetria 

en primer lloc, recuperar-los com a patrimoni local ja que, alguns d’ells, presentaven un 

estat de degradació força avançat. Posteriorment, alguns també serien d’utilitat per 

aquest present estudi per l’anàlisi i interpretació del traçat dels camins ramaders. 

Aquest conjunt d’elements cartogràfics escanejats, juntament amb uns arxius 

informàtics de SIG en format GPX cedits pel mateix ajuntament han permès 

confeccionar una xarxa extensa de camins ramaders damunt del Parc. Arrel d’aquestes 

dades primàries cedides per l’ens públic local, s’han georeferenciat noves carrerades 

seguint el mateix procediment amb GPS i obtenint dades en GPX i alhora s’han 

digitalitzat (en pantalla) noves carrerades que encara no estaven georeferenciades amb 

l’ajuda de l’expert en ramaderia i transhumància Joan Rovira i Merino. Així doncs, la 

creació del format GPX s’ha fet de manera virtual. 

Un cop definides les carrerades a estudiar damunt del plànol, ha calgut fer treball de 

camp per analitzar el seu estat actual. En total, s’han georeferenciat 15 carrerades 

subdividides en varies categories. El treball de camp s’ha complimentat amb unes 

entrevistes a diverses persones del món ramader7. 

5.2 Definició	del	model	de	dades.	Obtenció,	classificació	i	organització	
de	la	informació	

Un cop tractades i obtingudes les carrerades en format GPX, s’ha procedit a la 

conversió d’aquests fitxers útils per a GPS en un format propi de vector estructurat de 

línies (ARC/NOD) del SIG MiraMon a través d’una importació de dades. 

                                                            
7 Veure Annex 1: Síntesi de les entrevistes 
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Aquesta importació es realitza individualment per a cada arxiu. Al moment de fer la 

conversió a MiraMon es generen automàticament un conjunt d’arxius associats en 

format ARC (arcs), NOD (nodes), DBF (bases de dades), REL (metadades). El primer 

que s’ha fet és obrir la taula principal de la base d’arcs (fitxer ...A.DBF) i s’han 

modificat la seva estructura eliminant els camps innecessaris (camps NAME, 

INITIAL_TIME, FINAL_TIME, MAX_ELEV, MIN_ELEV i afegint-hi els necessaris 

per obtenir la base de dades desitjada (camps CODI_CARR, ORIGEN, DATA_INICI i 

DATA_FI). 

Amb la base de dades ordenada i adequada a les necessitats de l’estudi, hi ha diversos 

camps que cal omplir en el moment de la digitalització o de l’edició. El camp 

CODI_CARR és un codi alfanumèric i únic per a cada carrerada i el camp ORIGEN ens 

detalla en quina cartografia s’ha fotointerpretat el pas de la carrerada. El camp 

DATA_INICI ens diu a quin any es va començar a utilitzar aquest tram de la carrerada i 

DATA_FI ens indica a quin any va deixar de ser útil (o directament quan va 

desaparèixer). Molts camps, però, de DATA_INICI i DATA_FI estaran buits 

d’informació (SenseDades) perquè el seu origen és immemorial o perquè el tram encara 

està en ús. 

En aquest treball s’ha pres especial cura per tal de generar una base de dades associada a 

la capa cartogràfica el més ben estructurada possible. Per aquest motiu, i per evitar 

repeticions de descripcions que només fan créixer la mida de la base de dades, i a més 

són una font potencial d’errors, s’han creat diversos tesaurus (bases de dades associades 

que actuen de diccionari de codis presents a la base de dades principal). Els tres tesaurus 

creats, que ens permeten obtenir una informació més detallada sobre els arxius 

principals, són: Tesaurus_Carrerades, Tesaurus_Categoria i Tesaurus_Origen. 

A partir del conjunt de mapes cedits per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 

s’ha fet una selecció i tria dels més òptims per l’anàlisi. Els elements cartogràfics 

escollits han estat l’ortofotomapa del 1956 del vol americà, l’ortofotomapa del 2014 i el 

mapa topogràfic de la regió elaborat el 2015 per l’Editorial Piolet. Així doncs, el 

Tesaurus_Origen.DBF ens detalla de quins mapes topogràfics o ortofotomapes s’ha fet 

l’anàlisi diacrònic per poder definir el traçat de les carrerades. Amb aquestes carrerades, 

un cop fem un anàlisi al SIG, podrem veure l’origen de recerca per definir el traçat de la 

carrerada. 
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Taula 1: Tesaurus_Origen.DBF on es detalla a partir de quins documents s’ha fotointerpretat 

Cada carrerada tenia una funció o s’englobava dins d’una classificació tal i com ho 

defineix el Tesaurus_Categoria.DBF on hi havia CCG que són carrerades de caràcter 

general que són d’abast intercomarcal, de transtermitància o transhumància: les CC que 

són carrerades de connexió per exemple entre una carrerada principal i una masia o 

abeurador o alguna altra infraestructura ramadera i finalment CCL que equival a 

carrerades de caràcter local de dins del mateix municipi o dels municipis veïns. 

 

Taula 2: Tesaurus_Categoria.DBF on es descriu el significat del codi de cada categoria 

Finalment, el tesaurus més important correspon a la definició de cada carrerada (a partir 

del codi alfanumèric que hem establert), i defineix el nom de la carrerada, la seva 

categoria i una descripció breu del traçat. Aquesta informació compilada la podem 

veure al Tesaurus_Carrerades.DBF 

 

Taula 3: Tesaurus_Carrerades.DBF en què s’hi mostra una explicació extensiva de cada carrerada 
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Els tres tesaurus confeccionats s’han enllaçat amb les 

taules corresponents. El Tesaurus_Carrerades.DBF és el 

més important i està enllaçat amb el camp de “codi de la 

carrerada. El Tesaurus_Categoria.DBF s’ha relacionat 

amb el camp “categoria de la carrerada” i alhora s’ha 

enllaçat també amb el tesaurus de les carrerades. 

Finalment, el Tesaurus_Origen.DBF s’ha enllaçat amb el 

camp “Codi de la font d’estudi”. La relació que s’ha 

establert amb tots els tesaurus ha estat Molts a 1 

(diccionari)”.  

Com que la georeferenciació inicial de les carrerades es va 

fer mitjançant GPS i hi havia trams en què varies quedaven solapades, doncs calia fer un 

tractament topològic i esborrar els trams comuns. Això s’ha resolt mantenint una línia 

única al fitxer d’arcs, en la qual s’han indicat diversos registres amb les característiques 

de les diverses carrerades que transcorren per aquell tram. Un exemple seria el tram 

coincident entre la Carrerada de la Cerdanya (CCG_03) i la Carrerada de Cal Balaguer 

(CCL_05), com es pot veure a les següents il·lustracions. 

  

Il∙lustració 3: Registre múltiple en el tram comú entre  les carrerades de  la Cerdanya (CCG_03)  i de Cal Balaguer 
(CCL_05) 

 

Il∙lustració  2:  Esquema  de  les
relacions establertes entre  la  taula 
principal i els tesaurus 
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Il∙lustració 4: Registre múltiple en el tram comú (requadre en vermell) entre les carrerades de la Cerdanya 
(CCG_03) i de Cal Balaguer (CCL_05) 

 

Un cop arreglades les línies duplicades, s’ha de fer un mosaic de tots els fitxers 

individuals de carrerades (arxius ARC) en un sol arxiu ARC de línies (i un MMM). Un 

cop ajuntats, tocava revisar la unió entre els “arcs” a través dels nodes mitjançant la 

digitalització i edició de capes per tal de què totes les línies estiguessin connectades i 

així evitar nodes finals i fer que tots els connectats fossin nodes típics i així, 

l’estructuració topològica fos correcte. 

En alguns casos, s’ha dividit un tram de carrerada en diversos trams per tal de definir 

atributs diferents per cada nou tram, situació especialment interessant per poder 

diferenciar trams antics abandonats del traçat actual del qual es centra l’estudi del Bloc 

3. Un exemple seria els trams antics i nous de la Carrerada del Camí Vell de la Múnia 

(CCG_08), com es pot veure a la següent il·lustració, i que s’abordarà en detall a la 

propera secció del treball. 
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Il∙lustració 5: Trams antic i actual de la Carrerada del Camí Vell de la Múnia (CCG_08) 

 

Per acabar, s’han editat les metadades. Una part important per fer una edició final del 

document que s’ha elaborat establint un resum, un propòsit, i també el llinatge de la 

capa on s’expressa la procedència dels arxius i les fonts utilitzades. També, s’ha fet una 

revisió de què tots els elements de metadades estiguessin correctament definits. 

 

5.3 Base	cartografia	obtinguda 
Un cop realitzats tots els procediments de creació i edició cartogràfica amb el SIG, s’ha 

obtingut una base cartogràfica que representa les carrerades principals del Parc del Foix 

i de l’entorn. 
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Taula 4: Explicació detallada de les descripcions de cada carrerada i les longituds respectives 

 

CATEGORIA 
NOM DE LA 

CARRERADA 
DESCRIPCIÓ LONGITUD 

CCG 
Carrerada de Sant 

Domènec 

Del nucli urbà dels Monjos fins a Castellet. 

Carrerada que passa pel Castell de St. Domènec 

(Penyafort), Cal Vicenç i el camí de les Planes 

7.465 km 

CCG 
Carrerada del Corral 

de la Muntanya 

Carrerada important a la regió. Anava de Clariana 

per Castellet, Torrelletes fins al Coll Blanc o Marge 

Llarg i al Puig de l'Àliga. 

6.323 km 

CCG 
Carrerada de la 

Cerdanya 

La carrerada principal de la regió. Unia el mar de 

Vilanova i la Geltrú amb el Pirineu. La primera 

carrerada referenciada a Catalunya al segle XI en el 

cartulari de Poblet 

6.791 km 

CCG 
Carrerada del Fondo 

de la Bovera 

Del nucli urbà de l'Arboç a Puig-verdí, Cal 

Romagosa, la Casa Alta fins a Vilanova i la Geltrú 
4.477 km 

CCG 
Carrerada de Santa 

Coloma 

De Can Soler de Roset (Pontons) passant per 

Castellví de la Marca, Arboç, Clariana i Cunit 
4.912 km 

CCG 
Carrerada del Corral 

del Rafeques 
De les Masuques, passant per Cal Llopart i la Gornal 4.297 km 

CCL Carrerada de la Clota Carrerada que va des de la Ràpita fins a la Clota  0.586 km 

CCL 
Carrerada del Camí 

Vell de Bellestar 

Té origen a la Ràpita, passa per les Masses, masia de 

Bellestar, els camps de Bellestar i conflueix amb la 

carrerada CCG_02  

2.639 km 

CCL 
Carrerada de la 

Sanabra 

Del Castell de Sant Domènec, per Cal Noi, camí del 

Fondo de Sant Llorenç, al Camí Vell de la Sanabra 

fins al Turó de la Sanabra i cap al CCG_02 

1.879 km 

CCL 
Carrerada del Puig-

verdí 
De les Masuques a la masia de Puig-verdí i a l'Arboç 1.522 km 

CCL 
Carrerada de Cal 

Balaguer 

Des de Torrelletes a la masia de Cal Balaguer, va cap 

a Cal Cassanyes i la Casa Alta on entronca amb la 

carrerada de la Cerdanya 

4.889 km 

CCG Carrerada de la Bisbal 

Des de la Plana Morta, passa per la Sanabra, per la 

Ràpita, el mas Fumat, Cal Cassanyes fins a la masia 

de Papiol 

6.121 km 

CCG 
Carrerada del Camí 

Vell de la Múnia 

Des de la Múnia fins al nucli urbà de la Ràpita 

passant per Sardinyola i per Cal Favet 
4.939 km 

CC 
Carrerada cap a Sant 

Martí 

Carrerada de connexió entre una de caràcter general i 

una de caràcter local 
2.769 km 

CC 
Carrerada Les Masses-

Corral del Blanco 

Carrerada de connexió entre una de caràcter general i 

una de caràcter local 
0.315 km 

TOTAL DE LA LONGITUD DELS CAMINS RAMADERS AL PARC DEL FOIX 59.928 km 
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La taula 4 indica les característiques principals de les carrerades representades a la base 

cartogràfica. De les 15 carrerades d’estudi, podem veure cada carrerada, dins de la regió 

d’estudi i indiferentment de la seva categoria, doncs que té una distància que oscil·la 

entre els 0.3 km (Carrerada Les Masses-Corral del Blanco) fins als 7.4 km (Carrerada de 

Sant Domènec). La longitud total de les carrerades estudiades és de gairebé 60 km. 

Podem veure doncs la gran xarxa de camins ramaders que cusen l’àmbit geogràfic 

d’estudi. Cal recordar que aquestes carrerades estudiades són les més representatives, 

però de ben segur n’hi ha més de caràcter local i de menys significatives que farien 

augmentar àmpliament el quilometratge d’aquest entramat de camins, però que no són 

motiu de l’estudi present ja que requeriria un estudi més profund. 

 

Mapa 2: Àmbit del Parc del Foix i les carrerades estudiades segons la seva categoria 
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6 BLOC	3	–	Les	infraestructures	lineals	i	les	problemàtiques	
associades	

6.1 Diagnosi	de	les	infraestructures	contemporànies	sobre	el	territori	
Els camins ramaders, als segles passats, van farcir tot el territori amb una extensa xarxa 

de carrerades locals i generals, integrades dins del paisatge tradicional. Ara bé, aquest 

municipi ha experimentat un canvi molt notable en tan sols un segle, passant de ser un 

municipi tradicionalment agrícola i ramader a passar a ser un municipi amb zones 

industrials i potencialment industrials com el cas de la cantera i planta de fabricació de 

ciment. A més, avui dia, el poble, està seccionat en moltes parts degut al pas de moltes 

infraestructures lineals com són dues línies elèctriques d’alta tensió, xarxes de 

distribució de gas com oleoductes, gaseoductes i etilenoductes a alta pressió, dues línies 

de ferrocarril (Alta Velocitat Espanyola i trens regionals de Renfe), la carretera N-340 i 

l’AP-7. En el darrer segle el municipi ha deixat enrere el paisatge ancestral i tradicional 

de la regió, donant pas a un nou model socioeconòmic i de mobilitat. 

La presència de tantes infraestructures ve 

donada per l’emplaçament geogràfic del 

municipi que està situat a la part sud-oest de 

la Depressió tectònica del Vallès–Penedès i 

resulta ser un espai planer, com també al 

vessant nord de la Serralada Litoral. Així 

doncs, les vies de comunicació s’ubiquen al 

nord i al centre del municipi on hi ha la Depressió del Vallès degut a la seva facilitat 

orogràfica per a la construcció de les infraestructures contemporànies. 

Un cop creat el SIG final de les carrerades que abraça gran part del Parc del Foix i altres 

termes municipals, l’estudi es centra ara en tres punts conflictius des del punt de vista 

de la planificació territorial en què s’analitzarà la problemàtica inicial, les mesures, els 

criteris utilitzats, el traçat alternatiu amb la modificació del traçat original del camí 

ramader i establir possibles solucions de millora del conflicte territorial i, posteriorment, 

en el Bloc 4, es fan propostes de millora paisatgística del punt concret com propostes 

per fomentar del turisme de les carrerades. 

Il∙lustració 6: Línia d'alta velocitat Espanyola al seu 
pas pel municipi de Santa Margarida i els Monjos 
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Els camins ramaders del qual hem creat el SIG, conviuen amb una diversitat 

d’infraestructures contemporànies com són línies d’alta tensió elèctrica, un gaseoducte, 

un oleoducte, un etilenoducte, etcètera, però com que no resulten conflictius per als 

camins ramaders, no aprofundirem en ells, sinó que solament ho farem amb la xarxa 

viària. Així doncs, per fer l’anàlisi d’aquestes infraestructures lineals, hem de 

diferenciar entre les infraestructures primitives, que són les carrerades, i les 

infraestructures contemporànies que són, en el nostre cas d’estudi concret, les vies de 

comunicació de l’AP-7 i la N-340. 

6.2 Estat	actual	dels	camins	ramaders	(infraestructura	lineal	
primitiva)	al	territori	concret	

A través d’un extens estudi empíric durant el treball de camp i amb l’ajuda d’un anàlisi 

diacrònic entre diferents ortofotomapes consultables de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya es pot corroborar que molts camins ramaders han estat esborrats a causa 

del seu desús per la creació i l’aparició de barreres de pas com les modernes vies de 

comunicació com les línies de ferrocarril, l’AP-7 i la N-340 i també perquè la ramaderia 

s’ha vist reprimida per ser un ofici feixuc i sense relleu generacional provocat per un 

canvi de la tendència socioeconòmica, fet que un segle després, aquestes carrerades 

hagin estat esborrades a causa de l’oblit i substituïdes per altres usos del sòl com zones 

agrícoles o zones industrials. Ara bé, pel territori es poden veure alguns vestigis de 

camins ja que en el sòl margós hi ha quedat gravada la petja d’aquest ofici ancestral. 

 

Il∙lustració 7: Contrast paisatgístic entre una vinya i la presència de l'empresa Uniland Cementera S.A. 

També podem veure que algunes carrerades han estat asfaltades com la de Sant 

Domènec ja que també és una via de pas de vehicles a motor per accedir a alguns 

masos. Tot i així, continua essent un pas per a la pràctica de la ramaderia, tot i les 

circumstàncies actuals. 
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6.3 Anàlisi	comparatiu	i	d’afectació	entre	les	diverses	
infraestructures	lineals	

En un segle, el paisatge s’ha transformat completament. Els eixos de comunicació han 

passat de ser de nord a sud, és a dir, carrerades generals i transhumants, per passar a ser 

d’est a oest, l’AP-7 i la N-340, tot seguint la Depressió Tectònica del Vallès-Penedès. 

L’AP-7 va ser construïda als anys 70 del segle XX i el desdoblament de la N-340 entre 

1995 i el 2000. A les següents fotografies es pot apreciar com els antics camins 

ramaders (avui dia asfaltats) en sentit nord-sud interseccionen en perpendicular amb 

l’AP-7 i la N-340 del qual s’han de salvar a través de passos inferiors o passos elevats. 

 

Il∙lustració 8: Pas inferior a la N‐340 

 

Il∙lustració 9: Pas elevat a l'AP‐7 
Per fer l’anàlisi comparatiu, solament ens cenyirem en tres punts on hi ha un clar 

conflicte territorial del qual les carrerades de la Bisbal (CCG_07) i del Camí Vell de la 

Múnia (CCG_08) són interceptades i afectades pel pas de l’AP-7 i la N-340. A través 

d’un mapa el punt conflictiu es mostren un seguit de fotografies seguint un ordre 

numèric en el què s’hi detalla una descripció, el conflicte i l’estat actual. 

6.3.1 Conflicte	territorial	de	la	carrerada	de	la	Bisbal	(CCG_07)	i	la	N‐340	

 

Mapa 3: Ortofotomapa del 2014 amb la representació del conflicte territorial 
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TRAM FOTOGRAFIAT DESCRIPCIÓ 

 

1 (vista cap al nord‐oest) 
 Inici del  camí  ramader. A mà esquerre els 
pins que envolten el mas de la Tallada.  
41°18'37.6"N 1°38'37.5"E (ETRS89) 
Just  al  gol nord  del  camp  de  futbol  neix  el 
camí  ramader  entre  ceps.  Al  final  del  camí 
que es veu hi ha una timba que cau sobre el 
torrent de  la Bruixa, però hi ha clars  indicis 
de l’antic traçat de la carrerada. El propietari 
de  la  finca,  potser  per  desconeixença,  ha 
acumulat  restes  vegetals  i  objectes  d’ús 
agrícola  entre  el  camí  i  el  talús,  fet  que 
encara perjudica més el tram del camí.  

 

2 (vista cap al nord‐est) 
El camí i el mas de la Tallada entre uns pins.  
41°18'37.7"N 1°38'24.2"E (ETRS89) 
Tram procedent del torrent de la Bruixa i del 
punt  1,  però  afectat  pel  talús  antròpic.  El 
camí  fotografiat  està mantingut  per  alguns 
vehicles a motor  i  tractors. El camí és difícil 
d’identificar  com  a  carrerada  pel  seu  estat 
degradat  i  per  estar  una  mica  amagat. 
Aquest  segment  té un  tram asfaltat de 100 
metres en el sentit oposat a la fotografia. 

 

3 (vista cap al sud‐oest) 
Pas de bestiar alternatiu entre  les  tanques 
de  la N‐340  i  la propietat de  la Alcoholera 
Vinícola Mediterránea, SA.  
41°18'29.8"N 1°38'13.5"E (ETRS89)  
Amb  una  amplada  de  poc  més  de  tres 
metres,  és  la  desviació  obligada  del  camí 
ramader  a  causa  de  la  infraestructura 
contemporània.  El  camí  és  usat  per  alguns 
vehicles ja que a 200 metres endavant de la 
presa fotogràfica, hi ha un petit oliverar. 

 

 

4 (vista cap al nord‐oest) 
Pas soterrat actual de la CCG_07.  
41°18'23.1"N 1°38'07.4"E (ETRS89)  
Seguint  el  camí  de  la  fotografia  3  i  passat 
l’oliverar, el  camí  ramader alternatiu queda 
tallat de nou per un petit talús de 3 metres 
d’alt i uns 45º d’inclinació i arriba al present 
túnel.  Aquest  és  l’únic  pas  soterrat  que 
travessa  la  N‐340  a  l’entorn.  Un  pas 
reivindicat  i  origen  d’un  conflicte  entre  el 
pastor  Rafael  Solé  (entrevistat)  i  el Govern 
Espanyol durant el 1997 en què li van tancar 
el  pas  de  bestiar  sense  previ  avís.  Tot  un 
seguit  de  fenòmens  negatius  fan  que  no 
sigui  un  pas  òptim  per  al  bestiar,  però  és 
l’única  solució  i punt més proper per  salvar 
la via ràpida. També té  la funció de desguàs 
d’aigua torrencial que desemboca al torrent 
de la Bruixa a 200 metres curs avall, fet que 
l’inhabilita en certs dies de l’any. 
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6.3.2 Conflicte	territorial	de	la	carrerada	del	Camí	Vell	de	la	Múnia	(CCG_08)	i	la	N‐340	

 

Mapa 4: Ortofotomapa del 2014 amb la representació del conflicte territorial 

TRAM FOTOGRAFIAT  DESCRIPCIÓ 

 

5 (vista cap al nord‐oest) 
Inici del pas soterrat petit del CCG_08.  
41°18'56.6"N 1°38'29.3"E (ETRS89)  
La  carrerada  prové  del  Corral  del  Blanco  i  del 
barri de Sardinyola. Un cop  travessat el  torrent 
de Cal Bruna, la carrerada segueix entre uns ceps 
i  es desvia  forçosament per un pas  soterrat  en 
baixada  i  cap  a  l’esquerra.  El  traçat  original 
tindria  una  direcció  lineal,  però  a  causa  de  la 
presència  de  la  N‐340  el  pas  té  una  desviació 
forçada. 
 

 

6 (vista cap al sud‐est) 
Pas inferior del CCG_08 per sota la N‐340.  
41°18'55.7"N 1°38'25.9"E (ETRS89) 
Pas soterrat per la N‐340 com a traçat alternatiu 
i, en aquest cas, apte per a l’ús del pas de ramats 
amb  molta  amplada  i  lluminositat.  És  molt 
utilitzat pel pastor Rafael Solé. No es desvia gaire 
del  traçat  original  i  està  ben  integrat  en  el 
paisatge. També en donen una valoració positiva 
els  ramaders  que  en  fan  ús.  No  hi  fan  falta 
actuacions de millora. 
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6.3.3 Conflicte	territorial	de	la	carrerada	del	Camí	Vell	de	la	Múnia	(CCG_08)	i	l’AP‐7	
 

 

Mapa 5: Ortofotomapa del 2014 amb la representació del conflicte territorial 

TRAM FOTOGRAFIAT  DESCRIPCIÓ 

 

7 (vista cap al nord‐oest) 
Intersecció entre el camí ramader i l’AP‐7.  
41°19'01.8"N 1°38'18.4"E (ETRS89) 
La  mateixa  carrerada  es  veu  afectada,  aquest 
cop, pel pas de l’AP‐7. El camí seguiria recte fins 
al  lloc  on  es  mostra  a  la  fotografia  núm.  16 
d’aquesta  taula.  El  camí  gira  forçosament  a 
l’esquerra  i  és  freqüentat  i  adaptat  per  tota 
mena  de  vehicles,  especialment  per  accedir  a 
aquesta vinya.  

 

8 (vista cap al sud‐oest) 
Desviament forçat del camí cap al sud‐oest.  
41°19'01.0"N 1°38'17.5"E (ETRS89) 
El camí, un cop ha girat, segueix paral∙lel a la via i 
es pot apreciar que és transitable per a vehicles. 
Al  fons  de  la  fotografia  seguint  el  traçat  de  la 
carrerada,  aquest  traçat  alternatiu  pateix  una 
depressió  per  superar  un  torrent  a  través  d’un 
gual cimentat. Tot i així, està ben conservada.  
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8 Veure Annex 1: Síntesi de les entrevistes 

 

9 (vista cap al sud‐oest) 
Traçat nou de la carrerada. 
41°18'54.1"N 1°38'09.0"E (ETRS89) 
La  carrerada  alternativa  segueix  en  paral∙lel  a 
l’AP‐7 durant 400 metres i voreja unes vinyes. El 
traçat  alternatiu  provoca  fer  una  distància 
superior  a  1km  en  total.  Al  lloc  de  la  presa 
fotogràfica,  el  camí  ramader  alternatiu  va  a 
buscar  la  carretera BV‐2176 on  just al  costat hi 
ha un pont. Aquest tram està en bon estat i apte 
per  al  ramat,  però  hi  manca  senyalització 
ramadera. 

 

 

10 (vista cap al nord‐est) 
Intersecció de la carrerada CCG_08 i la BV‐2176.  
41°18'52.4"N 1°38'06.1"E (ETRS89) 
Moment  en  què  la  carrerada  conflueix  amb  la 
carretera  BV‐2176.  Com  es  pot  apreciar,  hi 
manca  senyalització  de  camí  ramader  com  a 
indicació  per  als  vehicles  que  circulen  per  la 
calçada.  Tram  de  molta  visibilitat,  però  molt 
perillós. El bestiar s’ha d’incorporar dins de la via 
per tal de seguir la carrerada alternativa que gira 
en  el  sentit  oposat  a  la  fotografia  per  tal  de 
travessar el pont que podem veure ala fotografia 
núm. 11. 

 

 

11 (vista cap a l’oest) 
Pont de la BV‐2176 a sobre del km 203 de l’AP‐7 
41°18'52.6"N 1°38'05.7"E (ETRS89).  
Aquest pas manca de senyalització ramadera i es 
reivindica des dels pastors  locals. El Rafael Solé, 
a l’entrevista8 realitzada manifesta que cada cop 
que  ha  de  transitar  per  aquí  per  tal  de  salvar 
l’autopista ha d’envair amb  tot el  ramat  tota  la 
calçada  per  frenar  els  vehicles  i  evitar  mals 
majors. Tot i no haver‐hi senyalització ramadera 
i  que  ha  estat  refusada  per  l’organisme  públic 
competent,  que  és  el  Ministeri  de  Foment, 
aquest és un tram alternatiu en bon estat, però 
altament perillós. 
 

 

12 (vista cap al nord‐est) 
Intersecció  entre  la  BV‐2176  i  una  pista 
asfaltada direcció al mas de Cal Favet. 
41°18'54.3"N 1°38'02.7"E (ETRS89) 
Travessat el pont de gairebé 100 metres, el camí 
gira  cap  al nord  (on  es pot  veure  el  cotxe) per 
anar  a  buscar  de  nou  la  carrerada  original.  El 
tram continua essent d’alta perillositat, per una 
banda per manca de senyalització i per la cruïlla 
que s’hi pot observar. 
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6.4 Els	conflictes	territorials	analitzats	
Es pot veure els canvis notables que han provocat les infraestructures contemporànies 
vers les carrerades. Les vies ràpides s’han interposat sense miraments, fet que ha 
provocat que els ramats hagin de passar per carrerades alternatives amb passos estrets i 
delicats com el primer cas analitzat, hagin d’envair tota una calçada com el cas tercer o 
hagin de fer llargues distàncies de més d’un quilòmetre resseguint el nou traçat de la 
carrerada com es pot veure en el primer i tercer cas. Uns conflictes territorials ignorats 
pels organismes competents tal i com diu en Joan Rovira a l’entrevista9. 

                                                            
9 Veure Annex 1: Síntesi de les entrevistes 

 

13 (vista cap al nord) 
Pista asfaltada direcció al mas de Cal Favet amb 
les Granges del Pau Porceda a mà dreta. 
 41°18'54.9"N 1°38'03.4"E (ETRS89) 
Tram  entre  ceps  i  en  bon  estat,  però  està 
asfaltat,  fet  que  desvalora  el  camí  ramader 
alternatiu. Tot  i així,  ja és un tram fora de perill 
greu. A  la  imatge es pot  veure una  fita del pas 
d’un  gaseoducte  que  travessa  el  municipi 
subterràniament.  

 

14 (vista cap al nord) 
Pista asfaltada creuant la riera de la Múnia. 
41°19'04.3"N 1°38'10.0"E (ETRS89) 
Tram del camí alternatiu que travessa la riera de 
la Múnia tal  i com succeeix a  la fotografia núm. 
8. Aquest  tram,  en  canvi,  està protegit  i  cenyit 
amb una tanca de protecció de carreteres i unes 
pilones  de  plàstic  reflectants.  Aquest  tram  és 
depressiu a causa del curs fluvial, però no és un 
problema greu pel pas de bestiar. 

 

15 (vista cap al nord‐est) 
Arribant al mas de Cal Favet. 
 41°19'05.9"N 1°38'11.7"E (ETRS89) 
Tram  final  en pujada  fins  arribar  a  la masia de 
Cal  Favet,  el  lloc  per  on  passava  l’antiga 
carrerada en paral∙lel a la fotografia. El mas està 
envoltat de vinyes. El tram està asfaltat afavorint 
el  pas  de  vehicles  a  motor.  La  circulació  de 
vehicles  per  aquest  tram  de  carrerada  entre  la 
fotografia núm. 13, 14  i 15 és de 12‐15 vehicles 
cada hora diürna de mitjana,  fet que no suposa 
un greu problema. 

 

16 (vista cap al sud‐est) 
Tram de carrerada anul∙lada en direcció a l’AP‐7 
que  enllaçaria  linealment  amb  la  fotografia 
núm. 7 
41°19'05.5"N 1°38'13.1"E (ETRS89) 
Tram anul∙lat  i que ha passat a  integrar‐se dins 
dels dominis privats de  la masia tot  i que tingui 
caràcter de servitud. La fotografia no ho permet, 
però està clos amb una tanca vertical. Al fons es 
pot veure l’AP‐7. 
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7 BLOC	4	–	Propostes	de	revalorització	de	la	xarxa	dels	camins	
ramaders	regionals	

7.1 Marc	legislatiu	i	legislació	sectorial	dels	camins	ramaders	
L’àmplia xarxa de carrerades repartides pel territori català fins al segle XIX era de 

competència municipal, però amb el Reial Decret modificat del 1917 ja s’esmenta que 

passen a ser de domini públic a partir d’una expropiació de l’Estat de manera 

generalitzada (Farnós i Ros, 2010: 10). 

Amb el retorn de la democràcia i l’aprovació de la Constitució i els Estatuts 

d’Autonomia respectius, les competències es van repartir de nou. Catalunya fou de les 

primeres Comunitats Autònomes en assumir amb exclusivitat les competències dels 

camins ramaders. A l’Estat es va promulgar amb la Llei 3/1995 de 23 de març de vies 

pecuàries (Farnós i Ros, 2010: 11). 

Un cop Catalunya va assolir les competències, es va fer un primer esborrany de 

reglament el novembre de 1997, però no es va aprovar. Aquest canvi de competències 

des del 1917 fins a l’actualitat i la creació de lleis infructuoses ha desfavorit a la seva 

conservació de manera general i s’accentua la pèrdua d’aquest patrimoni ja en el segle 

XX i XXI. 

Fins al 2010, a Catalunya només hi ha 111 municipis amb camins ramaders classificats 

(3.056 carrerades classificades) d’una xarxa estimada de 20.000 km. (Farnós i Ros, 

2010:11). 

 

Il∙lustració 10: Carrerada de Sant Domènec (CCG_01) a les proximitats del Castell de Penyafort en direcció sud 
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7.2 Propostes	de	protecció	i	conservació	dels	camins	ramaders	
Vista la problemàtica, i des d’una perspectiva general, cal una millora de la legislació de 

les vies pecuàries ja que com es pot veure en el punt anterior no hi ha un reglament clar 

i ben definit i fa falta que a Catalunya s’aprovi una llei o decret català que reguli els 

camins ramaders de manera definitiva. 

Un cop aprovada la nova llei, s’hauria d’incloure la classificació dels 111 municipis que 

actualment tenen l’inventari aprovat i continuar fent una classificació oficial de la resta 

de municipis catalans amb vestigis de camins ramaders i que estiguin sota la protecció 

de la Generalitat de Catalunya. Aquesta podria ser la primera proposta futura del present 

treball. 

Una altra proposta seria arranjar aquests camins ramaders, que molts d’ells estan 

degradats, i alhora fer una reducció de l’impacte paisatgístic i ambiental de les 

infraestructures contemporànies posant una pantalla d’arbrat, condicionar els passos 

inferiors i elevats d’ambdós infraestructures, sempre prioritzant els camins ramaders. 

Fins i tot, com també proposa el Joan Rovira a l’entrevista10, s’hauria de pressionar al 

Ministeri competent i al Govern Espanyol, ja que les carreteres N-340 i AP-7 són de la 

seva competència. Pel que fa a les carrerades competents de la Generalitat de Catalunya 

s’hauria d’instal·lar la senyalització viària de camí ramader per tal de conservar-lo i 

donar-li un valor patrimonial, com també instal·lant-hi cartells viaris de senyalització 

patrimonial a les carreteres per allà on travessa o passa un camí ramader, tal i com 

s’aplica en altres llocs del territori espanyol.  

Actualment, s’estima que hi ha 1700 ramats d’oví i cabrum que es mobilitzen per les 

vies pecuàries catalanes, però sols 30 ramats fan transhumància de llarg recorregut i es 

comptabilitzen 300 pastors professionals (Fundació del Món Rural, 2012: 10). 

 

7.3 Estat	actual	del	turisme	i	desenvolupament	local	 

L’estat actual del turisme al municipi es fonamenta principalment en les activitats al 

Molí del Foix, el Castell de Penyafort, el Centre d’Interpretació de l’Aviació 

                                                            
10 Veure Annex 1: Síntesi de les entrevistes 
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Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA) i especialment 

del turisme que genera el Parc del Foix del qual una part 

de l’àmbit d’afectació està dins del terme municipal. Des 

de l’Ajuntament com també des del consorci del Parc es 

vol revaloritzar el riu homònim al seu pas per la població. 

Un dels llocs des d’on es pretén potenciar tot aquest 

turisme és des del Centre d’Interpretació Històrica i 

Natural del Molí del Foix. Val a dir que era una de les 

instal·lacions que aprofitava l’aigua del riu per a moldre 

gra i produir farina ja des del segle X i origen del poble 

dels Monjos. Tanca la seva activitat productiva a inicis 

del segle XX i el 1995 passa com a equipament públic. 

 

7.4 Perspectives	de	futur	del	turisme	i	desenvolupament	local	
Ara també es vol potenciar i explotar turísticament el món ramader que ha deixat un 

gran llegat al municipi amb abeuradors, masies, corrals carrerades, però especialment 

per ser un important lloc de pas de camins de transhumància. 

Amb la creació del SIG amb l’amplia xarxa de carrerades del Parc del Foix i del mateix 

municipi de Santa Margarida i els Monjos que s’ha elaborat amb aquest treball es pretén 

fer un inventari i classificació d’aquests camins. Aquest és el primer pas per tal de què 

es pugui establir una protecció de caire administratiu per evitar la seva degradació o fins 

i tot la seva desaparició o fragmentació com hem vist amb el present estudi sobre la N-

340 i l’AP-7. Aquesta protecció també permetria millorar i augmentar la senyalització 

viària de camí ramader. 

Amb interès turístic, també es pretén crear un entramat d’itineraris turístics enfocats al 

món ramader visitant diverses cases amb relació i tradició pastorívola, resseguir 

carrerades d’importància històrica i potenciar el turisme local i ramader i així obrir un 

nou camp d’explotació turística. Tot això aniria complimentat amb una senyalització 

temàtica i divulgativa enfocada al públic amb panells informatius, amb panells de 

Il∙lustració  11:  Senyal  de  camí
ramader  a  les  proximitats  del
Corral del Blanco (del Rafael Solé) 
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direcció, panells panoràmics i altres elements lúdics. Aquests camins ramaders tenen un 

interès sociocultural molt important i amb un gran potencial turístic molt poc explotat. 

També cal esmentar que una de les carrerades estudiades, la carrerada de la Cerdanya 

(CCG_03) és una carrerada que connecta el Pirineu amb la marina i que va ser útil per 

la transhumància i és la més important dins d’aquest classificació que s’ha estudiat en 

aquest treball. Arrel d’aquesta carrerada, l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i 

el Consorci del Parc del Foix, juntament amb els municipis de Lluçà (Osona) i de Llívia 

(Cerdanya) volen pactar i impulsar un recorregut per revaloritzar aquesta carrerada 

transhumant amb el nom del “Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès”. 

Una altra proposta per fomentar el turisme de natura enfocat al món ramader seria la 

creació d’un centre d’interpretació on s’hi fessin jornades, conferències, tallers, sortides 

de camp i un petit museu d’on els mateixos pastors locals en podrien treure un benefici 

econòmic i no solament subsistir del benefici produït per la ramaderia extensiva que 

practiquen. 

Des de l’edat mitjana que els pagesos i els pastors estaven enfrontats ja que els primers 

s’apoderaven de parts del camí i els altres doncs, a vegades, feien malbé els cultius. Ara 

bé, els pensaments canvien i avui dia, els pastors monjencs volen posar-se d’acord amb 

els pagesos per tal de recuperar la simbiosi agroramadera, és a dir, quan ja s’ha fet la 

verema a les vinyes, fer entrar el ramat per despampolar el cep per ingesta i aliment i 

alhora que els excrements del mateix ramat esdevingui un adob natural. Un sistema 

reivindicat, totalment ecològic i sostenible i amb cap despesa econòmica ni pels pastors 

ni pels pagesos. Aquesta seria doncs una manera de promoure en el desenvolupament 

local. 
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8 Conclusions	
 

La manca de relleu generacional, els canvis de tendència del sistema laboral i les 

restriccions imperatives que comporta la ramaderia ha produït un declivi progressiu en 

el darrer segle XX, accentuant la segona meitat del mateix segle quan a causa del desús, 

de la proliferació de nous mercats laborals i l’aparició de noves tecnologies amb la 

creació de noves infraestructures lineals, les vies pecuàries (carrerades) pateixen la 

major regressió. No obstant això, observem dues realitats en un mateix espai temporal i 

físic. Les noves infraestructures lineals com les carreteres i les vies ràpides es posen per 

davant dels camins ramaders fet que la pràctica ramadera s’aboca a l’extinció i de retruc 

creix el conreu de la vinya. 

Després de fer un estudi curós sobre els camins ramaders, que teixien camins damunt 

del territori, s’han pogut documentar els camins existents, veure quins estan afectats per 

la intersecció de noves infraestructures lineals com són les carrerades de la Bisbal 

(CCG_07) i del Camí Vell de la Múnia (CCG_08) amb la N-340 i l’AP7. A partir 

d’aquí, s’han establert possibles solucions per recuperar la funció d’aquestes vies i s’han 

fet propostes de millora del traçat, de conservació, per exemple, instal·lar senyalització 

viària de caire patrimonial i també posar senyals ramaderes estrictament viàries. 

L’estudi s’ha centrat solament en tres punts referent a les carrerades esmentades, però 

també hi ha altres interseccions problemàtiques entre les carrerades i les infraestructures 

contemporànies en altres punts de l’àmbit d’estudi. A més, hi ha un llarg treball de 

camp i d’estudi per recórrer, sobretot al territori, on s’han d’estudiar documentalment i 

empíricament el traçat d’altres carrerades, però que les condicions actuals del territori 

ho impedeixen per l’aparició de nuclis urbans, canvis de les cobertes del sòl, etcètera. 

Veient doncs l’estat fortament degradat dels camins ramaders, fa falta urgentment una 

reforma legislativa que permeti augmentar el grau de protecció dels camins ramaders. 

També, la forma de potenciar-los i revaloritzar-los seria amb el foment del turisme i del 

desenvolupament local com per exemple, canviar el model socioeconòmic de la vida 

pastoral penedesenca compaginant la tasca pròpiament ramadera amb la creació de rutes 

turístico-ramaderes, panells informatius i didàctics, experiències transhumants, etcètera. 

Tanmateix, resulta complicat per l’estructura mental dels pastors.  
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10 Annex	1:	Síntesi	de	les	entrevistes	
 

Les entrevistes realitzades van fer-se a diversos pastors locals, a coneixedors i estudiosos de la 
matèria i habitants de la regió d’estudi. No s’ha fet un redactat literal de l’entrevista, sinó un 
recull de les idees i frases principals de les entrevistes. Es mostra el nom de la persona 
entrevistada, el dia de l’entrevista, una breu introducció biogràfica i el desenvolupament de les 
idees expressades. Els enregistraments sencers es poden trobar en format d’àudio a l’annex 
d’aquest treball excepte la gravació d’en Daniel Gibert (a causa de la baixa qualitat del so). 
 
Algunes de les preguntes plantejades foren: Ha practicat la transhumància?, Quins són els 
camins transhumants que ha resseguit al llarg dels anys?, Coneix camins ramaders al 
municipi?, Els vehicles motoritzats alteren els camins ramaders?, Creu que fa falta una millora 
en la senyalització dels camins ramaders?, Creu que fa falta aplicar una protecció 
administrativa?, Què en pensa de la ramaderia actual? Les infraestructures que travessen el 
municipi han afectat directament a la ramaderia?, Els habitants de la regió coneixen la 
problemàtica de les infraestructures?, Els habitants locals coneixen la història de tot aquest 
patrimoni rural i ramader o hi ha una manca de coneixements? 
 
 Rafael Solé i Pons: 10 de gener del 2014 

 
Té 54 anys hi viu a Cal Blanco, a la barriada de Sardinyola de Santa Margarida i els Monjos. És 
pastor, però no ha practicat la transhumància. Té dos corrals distribuïts en diferents indrets del 
municipi. Actualment té al voltant de 500 ovelles. 

 
Diu que costa molt viure d’aquest ofici i no hi ha futur. Tot i tenir un gran llegat generacional, 
no vol que el seu fill continuï amb l’ofici, ja que és una vida molt dura i esclava. És un treball 
que t’hi has de dedicar 24 hores i 365 dies a l’any. No hi ha festes ni tampoc et pots posar 
malalt. Destaca que el gos és més important que el pastor. 

 
Va ser protagonista d’una problemàtica amb molt de ressò als mitjans de comunicació regionals 
i estatals l’any 1997 del qual amb el desdoblament de la N-340, el Ministeri de Foment, va tallar 
un camí ramader que freqüentava i va sol·licitar que fessin un pont per poder salvar la via, però 
per causes econòmiques del Govern Espanyol, ho van desestimar i, després d’una forta pressió 
per part del mateix pastor, van optar per fer un pas subterrani. Aquest pas de més de 70 metres, 
però, tenia un terra irregular per al pas del ramat del qual podia fer mal a les potes fet que a base 
d’insistència, van cimentar el terra del túnel. 

 
Manifesta, de manera general, que moltes carrerades han estat esborrades o envaïdes per 
conreus degut al seu abandonament i d’altres s’han cimentat a causa del freqüentat pas de 
vehicles a motor. També fa esment que hi ha molt poques senyals de trànsit que indiquin la 
presència de “camí ramader” i el ministeri o l’organisme públic competent no en vol posar més 
ja que un possible accident seria culpa seva i hauria d’indemnitzar al pastor. Diu que així es 
curen en salut. 

 
 Enric Gibert i Roig: 18 de març del 2014 

 
Té 59 anys. Va néixer i viu a Santa Margarida i els Monjos. És el fill d’en Daniel Gibert i 
Gibert. Ha seguit la tradició del seu pare. Des d’infant fins a l’edat d’anar al servei militar, havia 
acompanyat al seu pare a portar el ramat al Pirineu fent transhumància a peu. A partir de llavors, 
va passar a practicar la transhumància en camió. 
 
A l’anar a peu, el recorregut típic era: Santa Margarida i els Monjos – La Llacuna – Can 
Massana (El Bruc) – Sant Vicenç de Castellet – Manresa – Berga – Sant Llorenç de Morunys – 
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Gósol. En aquest darrer poble era on hi sovintejaven cada estiu durant aquells anys. Segons ell, 
en un parell de setmanes arribaven al destí. Els elements imprescindibles per fer el viatge a peu 
són: paraigües, manta, pa i unes catiusques ––botes d’aigua–– .  

 
Actualment dirigeix 400 ovelles, d’aquestes, el 90% fan la transhumància amb camió. Les 
transhumants, les trasllada i les recull a inicis i finals d’estiu respectivament i les deixa a càrrec 
d’un altre pastor mentre ell retorna al poble penedesenc per atendre el 10% restant que les 
pastura pels camps del municipi per ésser anyells o femelles en estat de gestació.  
 
Les ovelles tenen un final d’etapa vital i sols passen 2-3 mesos des de que neixen fins que van a 
l’escorxador. En canvi, les mares ––les xaies–– viuen fins als 8-9 anys ja que s’encarreguen de 
reproduir més ovelles.  
 
El pes ideal alhora de sacrificar-los és de 22-23 Kg. L’escorxador més òptim i pròxim és a 
Castellbisbal (Vallès Occidental). Per cada xai, el pastor rep entre 65-70 euros. Manifesta que 
cada ovella li agafes una estima i és molt difícil desprendre’t d’ella. 

 
 Daniel Gibert i Gibert: 3 d’abril del 2014 
 
Té 87 anys, va néixer a Bonastre (Tarragona) i fa 62 anys que viu al nucli antic del municipi, als 
Monjos (Santa Margarida i els Monjos). Els antecedents familiars no practicaven la 
transhumància. És el pare de l’Enric Gibert i Roig. En Daniel, des dels 9 anys fins als 74 va 
treballar de ramader.  
 
Durant 40 anys els ha dedicat, en èpoques estivals, a practicar la transhumància a peu des del 
municipi de l’Alt Penedès fins al Pirineu fent diversos recorreguts. El seu primer viatge 
transhumant el va fer amb 18 anys d’edat a Queixans (Fontanals de Cerdanya, Cerdanya). Ha 
transhumat fins a altres llocs com a Núria (Ripollès), Bac del Pelós i Pla d’Anyella (Toses, 
Ripollès) i Andorra. La marxa es realitzava a inicis de maig i la tornada del Pirineu es feia a 
l’entorn de Sant Miquel (29 de setembre). 
 
La caminada era diària i no descansaven fins arribar al lloc final. El viatge acostumava a ser de 
l’entorn de 20 dies segons la destinació i el volum de caps de bestiar. Per poder fer el trajecte 
amb comoditat era convenient de què el bestiar s’afartés de menjar durant el dia per poder 
descansar durant la nit i tenir forces per continuar al dia següent. El primer tram del trajecte i 
aproximat era el següent: Santa Margarida i els Monjos – La Llacuna – Igualada – Coll de Can 
Massana (El Bruc) – Manresa. A partir d’aquí doncs es ramificaven en forma d’arbre fins al 
destí escollit com podria ser cap a Andorra (Manresa – Pinós – Solsona – Coll de Nargó – La 
Seu d’Urgell – Andorra), a la Cerdanya (Manresa – Berga – La Pobla de Lillet – Castellar de 
N’Hug – La Molina) o al Ripollès (Manresa – Vic – Ripoll – Ribes de Freser). 
 
El trajecte el feia acompanyat d’un altre pastor i ambdós dirigien un ramat de més de 1000 
ovelles. Els ramats dels dos pastors es barrejaven, però portaven marques identificadores a les 
orelles o al damunt de la llana. Els elements imprescindibles eren un paraigües i una manta del 
qual eren la tenda de campanya. Durant l’estada al Pirineu, el pastor baixava amb el cotxe de 
línia els diumenges i tornava al Pirineu entre setmana. Un cop el seu fill es va sumar a la 
pràctica de transhumància amb ramat, ell també s’hi va sumar i des de llavors sempre l’han fet 
amb camió. 
 
Manifesta que els polítics actuals estan fent extingir la ramaderia. La creixença de les noves 
infraestructures al llarg dels anys 70 i 80 del segle XX han seccionat molts camins ramaders i 
avui dia és impossible resseguir-los, sense anar molt lluny, doncs es pot trobar al mateix 
municipi. També expressa que la ramaderia és una feina que si no la sents, doncs no la pots fer. 
I que no es pot ensenyar, sinó que s’hi ha de néixer. Diu rotundament que l’Escola de Pastors no 
serveix. 
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 Joan Rovira i Merino: 20 d’abril del 2015 
 
Té 56 anys. Va néixer a La Ràpita (Santa Margarida i els Monjos) i viu a Les Masuques 
(Castellet i la Gornal). És operari i analista d’una fàbrica de ciment del municipi. 
Vocacionalment es dedica a estudi dels camins ramaders i és membre actiu de la FECOC 
(Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum). 
 
Sempre ha sigut excursionista i escalador, i sempre li ha agradat el vessant cultural. El seu 
interès per aquest món sorgeix a inicis dels anys 90 del segle XX inesperadament arrel d’ un 
viatge per practicar esquí de muntanya a Fornells de la Muntanya (Toses, Ripollès) i passen nit 
a Cal Pastor on coneix que el vell pastor de la casa i descobreix que el pastor tenia coneixements 
toponímics, de camins i altres coses del seu municipi i de la regió (Alt Penedès). El va 
sorprendre doncs que un home que vivia a més de dos-cents quilometres de distància doncs 
coneixia coses del lloc com fonts, masies, els veïns, etc. El veritable motiu era que havia passat 
molts dies al Penedès havent fet de pastor transhumant. Aquest pastor i els seus ascendents 
havien baixat durant 100 anys a peu a la Gornal (Castellet i la Gornal) i sojornaven a Cal Poses i 
des d’allà passaven la hivernada pasturant pels camps i pels municipis de les rodalies. Aquest 
senyor va fer un llibret amb les carrerades i el Joan i la seva muller es van engrescar a resseguir 
aquests camins ramaders. 
 
La seva passió és viatjar i especialment tal i com fan els pastors, és a dir, de la manera més 
autèntica i tradicional, a peu. Aquest fet ocasional va engrescar-lo a acompanyar pastors 
transhumants a les Bardenas Reales (Navarra), a València, a Terol, a Osca (Aragó), etcètera i 
també ha fet transtermitància acompanyant pastors a la Segarra des de l’Alt Penedès. 
 
––El camí com a recorregut. El camí ramader et permet conèixer des de les neus del Pirineu 
fins a poder trepitjar la sorra de la platja. Aquesta és la seva definició simple i emocional del 
què li transmet un camí ramader. Des de què l’home va domesticar el bestiar, doncs es trobava 
amb aquest problema. Amb les neus, havien de buscar herbes fresques i baixaven a marina i 
amb la retirada de la neu, el ramat pujava al Pirineu a cercar herbes fresques. L’home, a partir 
de la socialització del bestiar s’inventa camins. El mateix passava amb la glaciació que arribava 
fins al sud de la Península Ibèrica, però quan el gel va anar retirant-se cap al nord, el bestiar 
somiava cada dia amb aquella herba fresca i cada dia els desplaçaments eren més llargs.  
 
L’hi interessa la ramaderia extensiva. La ramaderia actual, que és intensiva i estabulada, és un 
reflex de la nostra societat, que és un desastre. Diu que som un país en què anem a buscar una 
excel·lència tecnològica, però tampoc no podem oblidar el nostre passat. A vegades, les 
decisions que es prenen en un dia i, fins i tot, avui dia, triguen dècades o generacions a adonar-
se, o arrepentir-se, de per què es van fer. Això ha provocat un desastre cap aquest sector 
actualment. Entén la ramaderia extensiva com un gran gestor del territori. Pensa que els pastors 
s’han de guanyar la vida dignament. És una tasca veritablement molt esclava. Cal anar a buscar 
les causes als anys enrere. Abans a cada poble hi havia 2-3 ramats i ara, majoritàriament, no n’hi 
ha cap. Es pensa que socialment fer de pastor és una feina tercermundista, però antigament, eren 
els únics que tenien coneixements i sabien comptar, fer de veterinaris, sabien sobre música, etc. 
Eren un transmissor cultural, però avui es considera com a ciutadà de tercera categoria. 
 
A nivell municipal, encara hi ha dos pastors, però cap dels seus descendents no es dediquen a 
aquesta feina. Fa cent anys hi havia molts pastors al poble monjenc, però amb l’aparició de la 
maquinària agrícola tot va anar a la baixa. La ramaderia va disminuir i la vinya va augmentar. 
Un nou element que tergiversa l’equilibri entre la ramaderia i l’agricultura. La maquina va molt 
més ràpid que no pas el matxo amb una arada. 
 
Els transhumants que anaven de ruta, passaven nit majoritàriament al Pi de la Jeia o en algunes 
masoveries. El llegat de la ramaderia ha deixat impregnada una gran xarxa de carrerades a 
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escala local. Els masos que estan lligats amb la ramaderia, tenen corral. És localitzen 
principalment al sud o est del Parc del Foix. I molts corrals al llarg del temps es van convertir en 
masos. Amb topònim de “corral” quasi no n’hi ha. Ara bé, hi ha molts topònims a la regió amb 
origen ramader com el “Pi de la Jeia”. 
 
La causa de la destrucció de carrerades i la construcció de noves infraestructures lineals és a 
causa de la incultura dels gestors actuals, és a dir, els polítics, que es dediquen a que tinguem 
qualitat de vida amb una certa ignorància. Sols pensen en el transit rodat. També fa referència a 
la desconeixença dels polítics locals, tècnics de la Generalitat que desconeixen aquest patrimoni 
i el què vol dir. A nivell de grups ecologistes també ho desconeixen. En general, ho desvaloren 
quan Catalunya podria presumir d’aquest patrimoni ja que és molt ric. Tothom diu que hem de 
fer corredors biològics, però ja els tenim perquè els camins ramaders bé ho són. 
 
La transhumància a peu a la regió podria ser que s’acabés també perquè les carrerades quedaven 
seccionades per noves vies. La baixada de la transhumància, però va ser la manca del relleu 
generacional. Si tu una cosa la fas servir, sempre hi ha el record, però quan ja no es fa servir es 
perd el record i s’oblida. Llavors, els ignorants [els polítics] s’apropien d’aquest terreny ja que 
s’ha perdut el record. 
 
Seria més assenyat fer ponts o passos subterranis per conservar els camins. Jo estic fart d’enviar 
al·legacions, però no fan cas ja que tenen altres interessos econòmics. En un futur ens adonarem 
que ho vam fer malament un cop ja estarà tot destruït. La senyalització dels camins també és un 
problema polític, social, de cultura i d’educació. Des de l’administració, desitgen que la 
ramaderia s’acabi d’una vegada per estalviar-se aquests problemes. A un polític li és més 
rendible sortir davant d’una càmera de televisió quan es crema un bosc, ja que és molt més 
mediàtic i fas de bon samarità, que no pas parlar de les tasques preventives d’un ramat.  
 
Pensa que els polítics refusen posar un senyal de “camí ramader” ja que els polítics pensen que 
si els vota un pastor per posar una senyal solament tindrà un vot, en canvi, si evita de posar la 
senyal, tindrà molts més votants ja que la gent tindrà vies ràpides. Si no hi ha senyal de 
carrerada i es produeix un accident, té totes les de perdre el pastor. 
 
A Tarragona hi ha carrerades classificades, però es neguen a posar senyals de trànsit ramaders. 
A nivell cultural, a la resta d’Espanya, si fan una carretera damunt d’una carrerada, posen la 
senyal de la “vaca”. Això a Catalunya no ho fan, a la resta d’Espanya ho tenen més estimat. 
Aquí al municipi [a Santa Margarida i els Monjos] hi ha senyals a la vora dels corrals, solament. 
Fa pocs anys van desestimar 60 expedients de classificació de camins, no els hi va interessar. 
 
Des de l’òptica turística, seria molt bo potenciar els camins ramaders com a potencial turístic, 
però els propis ramaders no hi estan a favor. Els pastors han viscut un altre tipus de vida i han 
tingut una altra mena d’educació. Seria més rendible que els pastors cobressin diners perquè els 
turistes utilitzessin les seves carrerades o passar una jornada amb els pastors i viure les seves 
experiències. Ara bé, el problema estructural del ramader és que treballen 24 h i no es poden 
ocupar d’altres coses. Seria molt bo fer itineraris i se’n trauria un rendiment. Els pastors podrien 
fer sortides i xerrades sobre del terreny. També el pastor faria de transmissor cultural ja que la 
pràctica ramadera s’està extingint i seria una manera de fer reviure la història, divulgar 
coneixements i fomentar el turisme. Així doncs, crear itineraris conservaria i revaloritzaria 
aquests camins ramaders com també organitzar sortides transhumants de varis dies amb etapes. 
Fomentar el turisme seria una alternativa de possibilitat econòmica, però és una cosa molt 
complexa, principalment per l’estructura mental dels pastors. No hi ha relleu generacional i no 
entren noves idees. Altres alternatives és fer xerrades, conferències, trobades... 
 
Per revifar l’activitat ramadera, el manteniment de franges vegetatives i neteja del sotabosc es 
podria fer també a través de la ramaderia i també seria compatible amb el turisme. Jo sempre 
valoro les petites coses. És el veritable motor perquè tiri endavant la vida.  
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11 Annex	2:	Àudio	i	cartografia	

Com a annex d’aquest treball, s’adjunten íntegrament les gravacions d’àudio de les 

entrevistes realitzades i també els arxius que contenen els mapes digitalitzats i cedits per 

a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos que s’han emprat en el present estudi 

com també una col·lecció de mapes resultat de la investigació dels camins ramaders del 

Parc del Foix. 

Àudios entrevistes íntegres:  

- Rafael Solé i Pons

- Enric Gibert i Pons

- Joan Rovira i Merino

Cartografia de base utilitzada11: 

- Mapa topogràfic de l’Editorial Piolet del Parc del Foix. Maig del 2015.

Escala 1:20000

- Ortofotomapa del 1986. Full 447-7-2. Escala 1:5000

- Ortofoto 1956 del ICGC12

- Ortofoto 2014 del ICGC13

Cartografia generada: 

- Mapa de les Carrerades del Parc del Foix

11 Cedida per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
12 No inclosa al material del treball. Recurs d’Internet (www.icc.cat/vissir3) 
13 No inclosa al material del treball. Recurs d’Internet (www.icc.cat/vissir3) 



Parc del Foix

Nom de les carrerades

Carrerada Les Masses-Corral del Blanco

Carrerada cap a Sant Martí

Carrerada de Cal Balaguer

Carrerada de Sant Domènech

Carrerada de Santa Coloma

Carrerada de la Bisbal

Carrerada de la Cerdanya

Carrerada de la Clota

Carrerada de la Sanabra

Carrerada del Camí Vell de Bellestar

Carrerada del Camí Vell de la Múnia

Carrerada del Corral de la Muntanya

Carrerada del Corral del Rafeques

Carrerada del Fondo de la Bovera

Carrerada del Puig-verdí
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MAPA DE LES CARRERADES DEL PARC DEL FOIX I DELS ENTORNS

MAPA DE SITUACIÓ

Mapa de les Carrerades del Parc del Foix
resultant del Treball Final de Grau en 

Geografia i Ordenació del Territori, realitzat per
Joan Soler i Gironès. Curs 2014-2015
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