
XXV JORNADES D'ESTUDIS 
PENEDESENCS                              

PAISATGE I NATURA AL PENEDÈS 

Divendres 23 d'octubre de 2015 
Lloc: Centre d'Interpretació històric i natural 
Molí del Foix, Santa Margarida i els Monjos. 

19:30h Inauguració de les XXV jornades 
d'estudis penedesencs: paisatge i natura al 
Penedès a càrrec d'Albert Tubau, president de 
l'Institut d'Estudis Penedesencs, Imma Ferret, 
alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos , 
Miguel Delgado, alcalde de Castellet i la 
Gornal, Pau Mundó, director del Parc del Foix i 
Sergi Loughney, director de Relacions 
Institucionals d'Abertis.  

Presentació del projecte "El Camí Ramader de 
Marina. De la Cerdanya al Penedès”, una 
aproximació al projecte endegat pels 
Ajuntaments de Llívia, Lluçà i Santa Margarida 
i els Monjos, amb la col·laboració de la 
Fundació del Món Rural i el Consorci del Parc 
del Foix",  A càrrec de Joan Rovira, Jordina 
Camps i Josep Maria Calaf.  

Conferència inaugural a càrrec de Francesc 
Muñoz, doctor en Geografia i professor a la 
Universitat Autònoma de Barcelona sobre 
“Intervenir sobre el paisatge, gestionar el 
patrimoni: criteris d'innovació i creativitat".  

 
Dissabte 24 d'octubre 
Lloc: Casa del Mar, Passeig  Marítim, 63, 
Vilanova i la Geltrú9:00h - 9:25h  

Entrega de la documentació i paraules de 
benvinguda a les jornades a càrrec del 
President de l'Institut d'Estudis Penedesencs 
Albert Tubau. 

9:30h - 10:30h Comunicacions de l'àmbit: 
Biogeografia, ecologia, ecosistemes i 
patrimoni natural. 
- Vicenç Cabré: El grapissar de Masia Blanca, 
una joia natural a les costes del Baix Penedès. 
- Lluís Rius: Mapes de Patrimoni Cultural, una 
eina de consulta online del patrimoni cultural i 
natural dels municipis de la província de 
Barcelona. 
- Josep Antoni Herrera: El riu Foix, entre el 
cabal intermitent, la torrencialitat i la 
contaminació. 
- Josep Olivella: Estat dels torrents i rieres de 
la façana marítima del Garraf i Baix Penedès. 

10:30h - 11:00h Pausa-cafè, amb la 
col·laboració de cafès Novell. 

11:00h - 11:45h Conferència de Michel André 
sobre“Bones pràctiques en la Gestió, 
Avaluació i Control de la Contaminació 
Acústica Marina”” 

11:45h - 12:30h Comunicacions de l'àmbit: 
Vegetació. 
- Ibèria Soler:  Herbes del remei. 
- Josep Antoni Herrera: Els incendis forestals a 
la Catalunya litoral. 
12:30h - 13:30h Comunicacions de l'àmbit: 
Fauna.  
- Albert Tubau: Fauna malacològica marina 
del Penedès,. Estudis i estat actual del registre 
d'espècies. 
 

-  Jaume Baltà: Notes sobre Cerambycinae... 
- Xavier Parellada: L’àliga cuabarrada al 
Penedès: implicacions en la gestió del territori 
i l’activitat humana. 
- Albert Tubau: Introducció al coneixement 
dels equinoderms de la mar penedesenca. 
Aproximació a l'inventari d'espècies. 
- Xavier Bayer, Cisco Guasch i Humbert 
Salvadó: Biodiversitat d'ocells rapinyaires 
diürns al Parc del Foix. 

-Clara Racionero, Ignasi Rodriguez, Ricard 
Gutiérrez,Santiago Palazón:  La Xarxa de 
Rescat de Fauna Marina: funcionament i 
resultats al Penedès. 

13:30h - 16:00h Dinar 

16:00h - 16:30h Comunicacions de l'àmbit: 
Geologia. 
- Lluís Rius: Una capbussada pel paisatge 
penedesenc. 
- Magí Miret: L'evolució de la línia de costa 
penedesenca des de la prehistòria fins 
l'actualitat. 

16:30h - 17:30h Comunicacions de l'àmbit: 
Educació  i divulgació ambiental. 
- Àngels Travé: Experiència d'educació i difusió 
ambiental en un petit municipi del Penedès. 
- Assumpta Savall: Els macroinvertebrats al riu 
Foix, una eina per a l'estudi de la natura. 
- Maria García i Òscar Saladié: El paper de la 
campanya Envàs, on vas? en la millora de la 
recollida selectiva dels residus municipals a 
Lleger (Baix Penedès). 
- Enric Garriga: El litoral del Garraf, reptes i 
valors. 

17:30h - 17:45h Pausa-cafè, amb la 
col·laboració de cafès Novell. 

17:45h – 19:10h Comunicacions de l'àmbit: 
Geografia i paisatge. 
- Casimir Pla, Joan Anton Ventura i Miquel 
Vives: L'aprofitament agrícola de la Marca al 
Vendrell-Sant Vicenç durant els segles XI-XII: 
alous, masos, quadres, vil·les i vilars. 
L'emplaçament dels castra dels Calders i de 
Sant Vicenç. 
- Àngels Mata: Les barraques de pedra seca de 
Sant Quintí de Mediona. 
- Gener Aymamí: Coves i balmes aprofitades 
com a corrals naturals i refugi de pastors. 
- Àngels Travé: Creences, rituals i pràctiques 
relacionades amb la natura i el medi en el 
marc del Patrimoni Cultural Immaterial. 
- Xavier Parellada: El camí ral de Barcelona a 
Vilafranca.  Recuperació del corredor 
mediterrani medieval. 
- Casimir Pla, Joan Anton Ventura i Miquel 
Vives: Els camins de les rodalies del Vendrell i 
Sant Vicenç a partir del Capbreu de Francesc 
Bernat de Pons, abat de Sant Cugat, de 1693. 
- Ramón Marrugat: La singularitat dels 
topònims amb sufixos diminutius com a 
descriptors del paisatge en el Penedès.  

-Josep Bosch: El Moli del coll: la seva història i 
el seu paisatge. 

19:10h- 19:25h Presentació de les conclusions 

19.25h- 19.30h Parlament de cloenda a càrrec 
del president de l'IEP Albert Tubau. 

 

 



Moderadors/es:  

Lourdes Chamorro- Centre d'Estudis de Subirats 

Josep Santesmases- Centre d'Estudis del Gaià 

Montse Jané- Centre Interpretació Moli del Foix 

Associació Amics de la font del Cuscó 

 

Diumenge 25 d'octubre 

9:00h Caminada de la transhumància pel Parc del 
Foix. Ruta comentada per camins ramaders de 
Santa Margarida i els Monjos. Comentaris a càrrec 
de Joan Rovira Merino. Distància aproximada: 8 
km. Dificultat mitjana. Cal portar calçat adient, 
aigua, gorra i esmorzar. Punt de trobada al castell 
de Penyafort. L'organitza: Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos a través del Molí del Foix. 
Hi col·laboren: el Consorci del Parc del Foix i 
l'Institut d'Estudis Penedesencs. Informació i 
reserves:  
tel. 938 186 928 
molidelfoix@smmonjos.cat 
molidelfoix@smmonjos.cat 
 
Dimecres, 11 de novembre 
Lloc: La Bisbal del Penedès 
Sala: Auditori del Centre Municipal de Cultura 
Taula rodona “La natura a traves de la literatura i 
l'art” 
Participen amb l'obra “Entre el Cel i la Terra. 
Poesies Il·lustrades” de Josep Santesmases i 
“Diuen” de Nati Soler. Presentarà l'acte Elvira 
Mestres. 
Acte d'homenatge al bisbalenc Josep Vallès 
Campanera. 
Hi haurà una exposició amb una selecció de 
fotografies realitzades pel Josep, inspirades en la 
natura.  

Amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal 
del Penedès. 
 
Divendres 13 de novembre  
Lloc: Cubelles 
Sala d'actes de la parròquia de Santa Maria  
Conferència de Josep Manel Alvarez, Dr en 
Biologia i catedràtic de L'Institut Camí de Mar de 
Calafell.  "Les grans unitats de vegetació del 
Penedès: Màquies, alzinars, carrascars i boscos de 
ribera".  
En conveni amb l'Ajuntament de Cubelles, amb la 
col·laboració del Grup d'Estudis Cubellencs. Amics 
del Castell de Cubelles 

Diumenge 15 de novembre 
II Caminada Popular en benefici de la Marato de 
TV3 
Els Pèlags de Vilobi  i els voltants  
Aquest és un recorregut per conèixer el municipi 
de Vilobí, el bosc i les fonts de les Graus, i l'Espai 
natural dels Pèlags.  Ens faran una breu xerrada la 
geologa i membre de la secció de Natura de l'IEP, 
Anna Mascaro. Amb aquesta sortida s'acaben les 
XXV Jornades d'Estudis Penedesencs. Paisatge i 
natura al Penedès. 
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Programa 

23, 24, 25 d'octubre  

12, 13, 15 de novembre 

2015 

 

Informació d'interès 

Podeu realitzar la inscripció pels dies 23 i 24 
d'octubre enviant un correu a 
secretaria@iepenedesencs.org. Ha de constar-
hi el nom i cognoms, telèfon, correu electrònic 
i si us quedareu a dinar ( el dinar té un preu de 
15 euros). 

Les persones no associades a l'Institut 
d'Estudis Penedesencs hauran de fer un 
pagament de 20 euros, que es farà en metàl·lic 
a la recepció del material.  
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