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IDEA SUCCINTA DE LA RODALIA

Ajustem el Baix Penedès a l'extensió que li va assenyalar la Ponència de
la Divisió Territorial de la Generalitat l'any 1935. Constitueix el fragment
posat més a garbí de la comarca física del Penedès i així mateix l'extrem d'a
questa handa de la Depressió Prelitoral Catalana, la qual s'eshatana al mar

als termes de Sant Vicenç de Calders i el Vendrell, en desaparèixer la Serra
lada Litoral que la'n separa. En l'ordre local es mostra flanquejat per la serra

del Montmell al nord, les de Santa Cristina i Albinyana a ponent, les quals
formen part de la indicada Serralada Prelitoral i departeixen del Camp de
Tarragona. Té el mar al migdia i per llevant no té límit físic concret, soldat
i confós com és amb la resta de la comarca del Penedès, tant a la part plana
com a la de muntanya. Per aquesta handa llevantina no hi ha altre confí a

establir que aquell d'ordre humà que es deriva de l'assistència dels veïns de
cada poble als mercats del Vendrell o de Vilafranca.

La zona que hem de considerar més característica ens la proporciona el
fons de la fossa o canal que centra el Baix Penedès. Aquesta és una mena de
plana lleugerament decantada des dels 166 metres d'altitud de l'Arboç fins al
nivell del mar, amh el Montmell dreçat a 861 metres (1) a l'una banda i els
darrers estreps de la Serralada Litoral o de Marina, que dins de la rodalia
solament aconsegueixen els 222 metres d'altitud. A la costa de Sant Salvador
es solda la fossa anteriorment indicada amb la plataforma litoral dels termes

de Calafell i Cunit, redossats cara al mar a la Serralada de Marina.
El fons de la depressió és recobert per un mantell quaternari posat damunt

d'un basament d'argiles miocèniques, les quals afloren en petites clapes i es

manifesten principalment al basament de les ereccions cretàcies de cada costat,

(1) Hidrogràficament també formen vèrtex, amb el Baix Penedès, el Montagut alçat
a 962 metres d'altitud, i el Formigosa a 995 metres, però ambdós són totalment dins el terme

municipal de Querol, que pertany a l'Ait Camp de Tarragona.
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o sigui dels contraforts de les dues serralades. Litoral i Prelitoral que estruc
turen el Penedès.

Anualment el Baix Penedès recull entorn dels 500 mm de pluja, repartits
en un 18 % a l'hivern, un 25 % a la primavera, un altre 18 % a l'estiu i un

39 % a la tardor. La temperatura a l'interior ofereix una mitjana de 14,20°,
amb una mitjana de mínimes entorn dels 3°, i de màximes entorn dels 37°.

Els cursos d'aigua són molt pobres i discontinus, reduïts a la riera de la
Bisbal o del Vendrell, que es forma a la vall de la Joncosa en el Montmell,
i la riera de Marmellar que procedeix del Montagut i va a confluir al riu Foix.
Hi ha alguns altres cursos d'aigua insignificants, d'extensió molt reduïda i ge
neralment eixuts, que procedeixen del cara-sol de la Serralada Litoral i desai
güen directament al mar. A les proximitats del vèrtex de xaloc de la rodalia, hi
ha l'embassament del riu Foix, les canalitzacions del qual, dins el Baix Penedès,
solament aprofiten a una petita part del terme municipal de Cunit.

Els cultius són gairebé en la seva totalitat de secà, s'ajusten naturalment al
clima i són en gran preponderància els més característics de la Mediterrània:
blat, vinya i oliveres com a essencials, amb complement de garrofers i ametllers
i, amb molta menys quantia, d'avellaners.

CARACTERíSTIQUES DELS TERMES MUNICIPALS

Les dades que ens proposem presentar ens són subministrades per termes

municipals. Cal, però, advertir que el conjunt dels que estimem que constituei
xen el Baix Penedès no coincideix amb la superfície que ens caldria atribuir-li
si, prescindint de la distribució dels ajuntaments, anéssim a cercar-li un ajust
orogràfic o hidrogràfic. Comencem per dir que, per la part de muntanya, el ter

me de Querol -localitat compresa dins l'Alt Camp- agafa una llenca consi
derable d'aiguavessants de la riera de Marmellar, amb els caserius de Bonany
i Valldossera, que hauríem de considerar penedesencs. Per semblant, el terme

municipal d'Aiguamúrcia -també de l'Alt Camp- profunditza dins el Baix

Penedès, incorporant-se els veïnats de Selma i el Pla de Manlleu. En sentit
contrari, el terme municipal del Montmell s'introdueix en els aiguavessants del
riu Gaià --considerats del Camp de Tarragona- en la capçalera dels barrancs
de Pedrafita i Can Ferrer. A la plana resulta irregular l'exclusió dels veïnats de
Gornal i Clariana, interposats entre Bellvei i l'Arboç, per tal com pertanyen
al municipi de Castellet, que és assignat a Garraf.

La desigualtat, quant a extensió dels termes municipals, va dels 4,65 quilò
metres quadrats del terme de Llorenç, que és el més minso, als 72,59 qm" del
del Montmell. A aquest darrer el segueix en extensió el Vendrell amb 36,43 qui
lòmetres quadrats.

Hi ha tres termes municipals en contacte amb la costa. Són els del Vendrell,
Calafell i Cunit, amb desnivells que ascendeixen fins a 313 metres el primer,
222 metres el de Calafell, i 185 el darrer. El terme del Montmell és l'únic que
podem considerar com a francament muntanyenc, totalment emplaçat dins la
Serralada Prelitoral. Va dels 300 als 861 metres d'altitud. Els termes municipals
d'Albinyana, la Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys recolzen en

contraforts, amb altures màximes de 380 metres el primer, 544 el segon i 500 el
tercer, per bé que tots tres tenen fragments planers, situats entre cent i dos-
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cents metres. Santa Oliva, Banyeres, Llorenç, I'Arboç i Bellvei es situen al Cons
de la depressió prelitoral, entre els 60 i els 180 metres d'alçada.

La suma de les superfícies municipals, que resulta de la recana de 1963,
dóna per al conjunt del Baix Penedès 25.937 hectàrees, 90 àrees i 37 centiàrees,
les quals resulten ésser 4,69 quilòmetres quadrats inferior a la suma atribuïda
als mateixos termes per l'Institut Nacional d'Estadística.

Cadastre I.N.E. Diferència
Hectàrees

àrees, km' km'
centiàrees

Albinyana. 1.9391938 19,46 +0,07
Arboç, L' . 1.3489000 14,17 +0,68
Banyeres 1.1811428 12,14 +0,33
Bellvei . 8270962 8,47 +0,20
Bisbal, La. 3.1956757 32,59 +0,63
Calafell . 1.9706955 19,84 +0,13
Cunit. 9575943 9,72 +0,14
Llorenç. 4377722 4,65 +0,27
Montmell, El. 7.2200325 72,59 +0,39
Snt, Jaume 2.4282136 24,46 +0,18
Sta. Oliva. 9415212 9,54 +0,12
Vendrell, El . 3.4900659 36,43 +1,53

25.9379037 264,06 +4,68

LES SUPERFíCIES CULTIVADES

De les 25.937 hectàrees que figuren cadastrades al Baix Penedès, solament
se'n cultiven 12.874, amb 76 àrees i 80 centiàrees, cosa que representa el 49,63 %
de la superfície de la rodalia considerada. Allí on s'aprofita agrícolament amb
major afany la superfície jurisdiccional, és als municipis de Llorenç (94,73 %),
Banyeres (88,80 %), l'Arboç (84,86 %), Sta. Oliva (83,09 %) i Bellvei (79,33 %),
que són els mateixos que hem assenyalat com a posseïdors d'extensions plane
res per tal com són ben situats al fons de la depressió. Per contra, aquells que
ofereixen els coeficients de cultiu mínim, són els ajuntaments del Montmell
(15,03 %), Sant Jaume dels Domenys (33,97 %), la Bisbal (46,38 %) i Albinya
na (46,98 %), que hem declarat com a semimuntanyencs. Ofereixen un terme

mitjà, entre els dos grups, els coeficients de Calafell (49,40 %), Cunit (50,18 %)
i el Vendrell (69,90 %), que, per bé que confinen amb la costa, enfilen també
una part dels seus termes en les muntanyoles que els fan de respatller.

La comparació amb l'amiIIarament dels inicis del present segle, permet de
duir que hi ha hagut una disminució de cultius d'un 20 % en el conjunt comar

cal. On l'abandó de superfícies treballades ha estat més intens és als termes de
característiques més muntanyenques, sobretot al del Montmell, on la minva
sobrepassa el 39 %. Hi ha també tres ajuntaments de característiques planeres
-l'Arboç, Bellvei i Sant Jaume-, que, segons els padrons fiscals, han experi
mentat lleugers guanys en terres de cultiu.
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ELS REGADIUS

Els terrenys irrigats del Baix: Penedès proporcionen, segons el padró fiscal,
un coeficient de 1'1,97 % dels espais agricolament aprofitats. Ja hem dit que
la rodalia no compta amb cap curs d'aigua de doll estimable. La poca aigua
que porten els torrents procedents de les parts muntanyenques, en arribar a la
plana, és avarament captada fins a deixar el llit eix:ut.

El terme més ric en regadius és Santa Oliva, el qual, en atribuir-se 52 hec
tàrees de regadiu, obté un coeficient del 6,74 % del satiu. En xifres absolutes
segueix: Banyeres, que declara regar 32 hectàrees, per bé que el seu coeficient
damunt del conjunt cultivat és sols d'un 3,09 %, inferior per exemple al de
Cunit, que amb sols 18 hectàrees regades s'atribueix: l'índex del 3,88 %, i també
al de Llorenç, que amh 14 hectàrees de regadiu obté el 3,57 % del llauró.
Aquests ajuntaments, junt amb el de Bellvei (2,54 %), es poden donar per
relativament afavorits en regadiu dins del rodal, puix que estan per damunt
del quocient del seu conjunt. Els altres set termes municipals tenen índexs infe
riors a la mitjana indicada. El més eixut, segons les dades consignades al cadas
tre, és La Bisbal, que solament rega el 0,57 % de la seva terra cultivada, seguit
de Calafell, que en rega el 0,93 %.

Regadiu (1)
Fruiters de Obratge de Avellaners Horta Total

regadiu regadiu de regadiu regadiu

Albinyana. 174514 174514
0,91) 0,91)

Arboç, L' . 21444 146218 167662
(0,18) (1,27) 0,46)

Banyeres 29250 295789 325039
(0,27) (2,82) (3,09)

Bellvei 25885 140943 166828
(0,39) (2,14) (2,54)

Bisbal, La. 85633 85633

(0,57) (0,57)
Calafell .

90862 90862

(0,93) (0,93)
Cunit. 186737 186737

(3,38) (3,88)
Llorenç. 148273 148273

(3,57) (3,57)
Montmell, El. 190308 004847 1951 55

(1,75) (0,04) 0,79)
Snt, Jaume 180023 180023

(1,23) 0,23 )
Sta. Oliva. 006271 521796 528067

(0,08) (6,66) (6,74)
Vendrell, El . 37356 258906 18817 296262

(0,15) 0,06) (0,07) (1,21 )

120206 2420002 004847 18817 2545055
(0,09) 0,87) (0,0003) (0,01) (1,97)

(1) S'indiquen hectàrees, àrees i eentiàrees,
del conjunt delsLes xifres entre claudàtors expressen els percentatges damunt conreus.
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La comparació amb l'amillarament del principi de la present centúria per
met deduir que el regadiu, per bé que modestament, ha augmentat a tots els
termes municipals, menys als del Montmell i el Vendrell. En el primer sembla

que ara es rega la meitat de la superfície que es regava l'any 1900.
El patró de l'estima agrícola permet consignar l'existència d'horta relativa

ment considerable a la part baixa immediata al nucli urbà del Vendrell, i d'a
vellaners de regadiu al municipi del Montmell, de fruiters igualment de rega
diu a l'Arboç, Banyeres, Bellvei, Santa Oliva i el Vendrell. Als altres municipis
s'esmenta en l'ordre fiscal l'existència d'una «labor de riego», que ofereix una

interpretació més litigiosa.

EL SECA

Dels coeficients que hem indicat per al regadiu, és fàcil deduir l'enorme
preponderància que atenyen els cultius de secà al Baix Penedès. El promedi
dels dotze ajuntaments proporciona en treballs de secà el 98,02 % del llauró
cadastrat. La rodalia cultiva 12.620 hectàrees, 26 àrees i 25 centiârees en aquesta
modalitat agrícola, i en el curs del present segle ha deixat en abandó un 19,51 %
de les que havia declarat com a llaurades en cloure la centúria passada. Actual
ment en set termes municipals es sobrepassa el 98 % del satiu cultivat en secà,
en altres quatre es sobrepassa el 96 % i solament en un es redueix aquesta mo

dalitat al 93,25 %, índex que constitueix el mínim.
A continuació ens plantejarem la distribució a la qual està ajustada la terra

conradissa de secà.

LA SEMBRA

En el conjunt de la rodalia, és la terra campa la que avui obté el coeficient
més alt de cultiu, amb el 35,67 % del llauró. Les xifres absolutes proporcionen
4.593 hectàrees, 51 àrees i 2 centiàrees de superfície sembrada en eixut. En el
curs dels seixanta-tres anys primers de la present centúria aquest tipus de cultiu
ha ascendit en un 8,73 % en el conjunt del rodal.

En l'actualitat, el coeficient municipal màxim de sembra el proporciona
Cunit, amb el 62,28 %, per les 299 hectàrees, 28 àrees i 27 centiàrees que li de

dica, seguit de Bellvei, que sembra en secà el 48,35 % dels seus cultius. En xifres
absolutes, la major superfície la proporciona Sant Jaume dels Domenys, amb
585 hectàrees, 17 àrees i 62 centiàrees, que solament li donen un índex del
40.,21 %, seguit de l'Arboç, que amb 534 hectàrees, 26 àrees i 42 centiàrees de
terra campa, aconsegueix un quocient del 46,66 %. A continuació ve el Vendrell,
que explota en sembra 430 hectàrees, les quals li confereixen el factor 17,63 %,
que resulta ésser el més baix entre els que corresponen als dotze municipis que
venim considerant.

A partir de la primera dècada del segle, en nou termes municipals la sem

bra ha experimentat un increment, i en els altres tres una minva. Els expandi
ments més notables cal consignar-los als termes municipals de Sant Jaume dels

Domenys, l'Arboç i Albinyana, i les disminucions a remarcar al Montmell i
Calafell.
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En l'actualitat es tendeix a sembrar més ordi que blat, sohretot als termes
municipals de la part plana de la comarca.

LA VINYA

A la primera dècada del segle la vinya mantenia un predomini ahsolut al
Baix Penedès, amb 9.494 hectàrees sobre les 12.874 que constituïen la totalitat
dels cultius i un coeficient del 59,60 %. Ara aquest índex ha davallat al 30,84 %,
per les 3.970 hectàrees, 56 àrees i 88 centiàrees que dedica a ceps. Ha reduït
la vinya a més de la meitat.

El terme muntanyenc del Montmell, amb 426 hectàrees, 61 àrees i 78 centi
àrees, és aquell on l'índex de vinya s'ofereix més alt en fixar-se al 39,30 % del
llauró. A raó del factor determinant, darrera l'anterior municipi, segueix Sant
Jaume dels Domenys, el qual amb 550 hectàrees de ceps ajusta un 37,81 % de
percentatge. Advertim que Sant Jaume i també el Vendrell (549 hect.) i la
Bisbal (527 hect.), en xifres absolutes proporcionen superfícies de vinya ma

jors que el Montmell, per hé que llurs coeficiente (22,53 % i 35,58 %) li siguin
inferiors. L'índex mínim el dóna Cunit amb sols 96 hectàrees, que permeten
calcular la proporció del 20,07 % de les terres de labor del municipi.

En el segle passat, el predomini absolut de la vinya, no solament es mani
festava en les dades globals de la rodalia, sinó igualment en les particulars de
cada un dels termes municipals. Ara la vinya no apareix com a majoritària
absoluta en la superfície territorial de cap ajuntament. Solament té una majo
ria relativa minsa a la Bisbal, el Montmell, Cunit i el Vendrell, superada en
els altres vuit municipis per la terra campa, malgrat que es presentin associa
des, no solament ambdues, sinó també amb l'arbrat fruiter de secà. En la dècada
1900-1910, l'índex més alt de vinya el tenia l'Arboç amb el 76,50 % per les
MO hectàrees que tenia plantades de ceps. Ara aquest terme solament serva

vinya en 404 hectàrees, amb un quocient del 35,29 %. En xifres absolutes,
l'any 1900 el mínim de vinya el trobàvem al petit terme municipal de Llorenç,
amb 285 hectàrees que li proporcionaven un 60 % del satiu, el qual ara ha
davallat al 21 %. Al Baix Penedès, igual que a la majoria de les altres contra
des meridionals catalanes, el cep ha estat la gran víctima de l'evolució dels
conreus i el seu retrocés no sembla pas deturat.

L'OLIVERA

L'olivera apareix a tots els termes municipals, junt amb la sembra, la vinya
i l'ametller, de vegades sola i altres en alternança o bé formant antara amb els
altres cultius. En el conjunt de la rodalia es cultiven 1.711 hectàrees, 9 àrees
i 20 centiàrees d'oliveres, amb un coeficient del 13,29 %. En allò que va de
segle, aquest fruiter ha augmentat superfícies en un 82 %, puix que a l'inici
de la present centúria consta en els padrons agricoles que solament s'expandia
en 940 hectàrees, amb un coeficient del 5,90 % sobre el llauró. Aleshores la
màxima superfície que un municipi cedia a les oliveres, la trobàvem a la Bis
hal, amh 300 hectàrees; i precisament ara trohem que, a la jurisdicció de la
Bisbal, s'ha arrencat aquest arhre en 48 ídem, reduint el seu cultiu a 252 hec-
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tàrees, o sigui en un 17 %. Però això no li priva que continuï oferint, en xifres
absolutes, la màxima superfície d'aquest conreu. La segueix el Vendrell, quedóna a l'olivera 242 hectàrees, i el Montmell, que n'hi assigna 240.

El eoeficíent municipal més alt és el de Llorenç, que es fixa en el 23,96 %,
calculat sobre les 99 hectàrees que destina a oliveres, seguit del del Montmell,
que obté el factor 22,20 %. És precisament al Montmell on sembla que l'olivera
ha obtingut el major increment en allò que ha transcorregut del segle, puix
que ha ampliat aquest conreu en 140 hectàrees sobre el centenar que en decla
rava a l'inici de la centúria. El coeficient mínim d'oliveres el dóna Cunit, queamb 36 hectàrees que els dedica, forneix el 7,53 % del conjunt de les seves
terres agricolament aprofitades.

Les xifres que proporciona el cadastre de què ens valem, no reflecteixen el
desmèrit en què ha caigut el cultiu de l'olivera a la darrera dècada.

L'AMETLLER

Aquest fruiter, que en el segle passat solament constava amb una minsa su

perfície de cultiu, exclusivament en cinc termes municipals, amb un total peral conjunt de la rodalia de 23 hectàrees, ara apareix cultivat a la jurisdicció de
tots els ajuntaments del Baix Penedès i aconsegueix, en el seu conjunt, 950 hec
tàrees,48 àrees i 55 centiàrees. L'augment és espectacular en xifres. El seu coefi
cient actual és 7,38 %, mentre que a la primera dècada del segle es reduïa
a 0,14 %.

Actualment, el terme municipal on aquest arbre obté la màxima extensió,
és la Bisbal, on es cultiva en 201 hectàrees, 44 àrees i 27 centiàrees, amb un
índex del 13,53 %. Cal remarcar que a la Bisbal l'any 1900 no es declarava
l'existència d'ametllers. Gairebé es calcula el mateix coeficient per a Santa
Oliva, on es conreen 105 hectàrees del fruiter, les quals representen el 13,50 %
dels cultius. Tampoc a Santa Oliva es declaraven ametllers en obrir-se el pre
sent segle. A Sant Jaume dels Domenys, les xifres absolutes donen una superfície d'ametllers superior a la de Santa Oliva, però les seves 130 hectàrees de l'ar
bre referit solament permeten indicar-li un coeficient del 8,99 %. Els coeficients
municipals mínims els proporcionen el Vendrell amb el 3,73 %, per les seves
91 hectàrees, i Cunit, que té t'I 3,76 % per les 18 que treballa en ametllers. En
xifres absolutes, aquest darrer ajuntament ofereix també la superfície més re
duïda dedicada al primerenc fruiter.

L'AVELLANER

A la primera dècada del segle no es cultivaven avelhmers a cap dels termes

municipals del Baix Penedès, a judicar pel padró agrícola aleshores vigent.
En l'actualitat únicament se'n cultiven en regadiu al municipi del Montmell,
on el cadastre n'assenyala 48 àrees. En secà, el seu cultiu ha estat expandit a la
jurisdicciô de tots els municipis, per bé que en superfícies reduïdes. En el con

junt de la rodalia es sumen 105 hectàrees, 26 àrees i 19 centiàrees, departides
en les indicades 48 àrees de regadiu i 104 hectàrees de secà. El coeficient dels
avellaners irrigats resulta inapreciable i els de conreu eixut resta a un 0,81 %.
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Al petit terme de Llorenç, trobem l'índex maxim amb el 4,12 % per les
17 hectàrees que dedica a avellaners. En xifres absolntes, la superfície muni
cipal màxima l'ofereix Banyeres, on es donen 40 hectàrees als avellaners, amb
un índex del 3,82 %. El coeficient mínim d'aquest cultiu el trobem a la Bisbal,
el qual és solament de dècimes, per la seva única hectàrea declarada com des
tinada a aquest arbust.

EL GARROFER

En sentit contrari al que ha passat amb els altres arbres fruiters de secà,
que en el curs de la present centúria s'han expandit a tots els termes munici

pals del Baix Penedès, el garrofer, que constava com a cultivat a la jurisdicció
de tots els ajuntaments, menys als del Montmell, l'Arboç i Banyeres, ara única
ment figura en el cadastre de Calafell, Cunit i el Vendrell, és a dir als termes

confinants amb el mar. A l'interior, tant a la muntanya com a la semimuntanya,
ha desaparegut dels cultius. Amb tot, en el conjunt de la rodalia, mercès a l'ex

pansió que manté als tres municipis de la costa, encara ha augmentat de super
fície, puix que ha passat de 999 hectàrees que se li declaraven a l'amillarament
del començ de la centúria a 1.287 que se li reconeixen en el present. Així ha
passat d'un determinant del 6 % del satiu al 10 %.

En els registres fiscals consten 1.087 hectàrees de garrofers al Vendrell, amb
l'índex del 44,56 % dels conreus, el qual dobla el de la vinya, que el segueix

Secà (1) Ametllers Sembra Aoella-
Vinya Olivers Garro- Total

ners fers secà

Albinyana 383208 38645 14 21745 3357883 1309995 8937345
(4,20) ( 42,41) (0,23) (36,85) (14,37) (98,08)

Arboç, L' 626452 5342642 70589 4040088 1200299 U28 0070
(5,47) (46,66) (0,61) (35,29) (10,48) (98,53)

Banyeres 990500 4599469 400753 3041649 1131318 1.0163689
(9,44) (43,85) (3,82) (28,99) (10,78) (96,90)

Bellvei 5121 79 3173007 30468 1954769 7241 Il 6394534
(7,80) (48,35) (0,46) (29,79) (1l,03) (97,45)

Bisbal, La 2014427 4906212 17424 5274918 2525826 1.4378807
03,58) (33,09) (0,11) (35,58) (17,03) (99,42)

Calafell 4791 77 3793994 29200 2464064 989902 1888414 9644751
(4,92) (38,97) (0,29) (25,3l) 00,16) (19,39) (99,06)

Cunit 1807 15 2992827 964681 361925 11 8491 4618639
(3,76) (62,28) (20,07) (7,53) (2,46) (96,11)

Llorenç 458487 1495320 171041 880276 994018 3999142
(11,05) (36,05) (4,12) (21,22) (23,96) (96,42)

Montmell, El 583937 3343326 56245 4266178 2409933 1.0659619
(5,37) (30,80) (0,51) (39,30) (22,20) (98,20)

Snt. Jaume 1308896 5851762 13 0511 5502140 1576606 1.4369915
(8,99) (40,2l) (0,89) (37,81) (10,83) (98,76)

Sta. Oliva 1056490 2269102 49768 2462380 1458105 7295845
03,50) (29,00) (0,63) (31,47) (18,63) (93,25)

Vendrell, El 910317 4302927 70048 5496662 2428882 1.0872616 2.4100269
(3,73) (17,63) (0,36) (22,53) (9,95) (44,561 (98,78)

9504875 4.5935102 1047792 3.9705688 1.711 0920 1.2879521 12.6202625
(7,38) (35,67) (0,8l) (30,84) 03,29) (l0,00) (98,02)

O) S'indiquen hectàrees, àrees i centiàrees.
Les xifres entre claudàtors expressen els percentatges damunt del total dels cultius.
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en importància. En aquest doble terme del Vendrell - Sant Vicenç de Calders,
en el curs de la centúria s'ha ampliat el cultiu d'aquest arbre en un 50 %, puix
que a l'inici del periode a què ens referim únicament s'hi cultivaven 560 hec
tàrees de garrofers. A Calafell se li cedeixen ara 188 hectàrees, amb un índex
del 19,39 % del llauró. El 1900 no passaven de 134 hectàrees les que s'hi culti
vaven de garrofers. A Cunit aquest arbre hi té molta menys importància, re

duint-se el seu coeficient al 2,46 % dels conreus.

EL PRESSEGUER

Més ençà del cadastre de 1963 s'ha tendit a plantar presseguers a les terres

.de secà dels termes planers de la comarca. No tenim dades estadístiques, però
aquesta tendència és ben accentuada per exemple a l'Arboç i els seus termes

veïns i es fa sobretot a expenses de les oliveres i la sembra.

LES SUPERFíCIES NO CULTIVADES

En el conjunt del Baix Penedès les superfícies territorials no cultivades
-sumen 13 063 hectàrees, 12 àrees i 7 centiàrees, amb un índex del 50,36 % de

Inculte (1) Pasturatges lmproductiu Canyar Pinedes Garriga
Arbres Total

de ribera inculte

Albinyana 3�8 47 55 819333 1012974 4462917 1.0279979

(38,76) (7,93) (9,85) ( 43,41) (53,01)
Alboç, L' 282132 574582 47846 1136708 2041268

(13,82) (28,14) (2,34) (55,68) 05,13)
Banyeres 550333 329087 63746 171550 188927 19057 1322700

(41,60) (24,87) ( 4,81) (12,96) (14,28) (1,44) (11,19)
Bellvei 150351 153345 111389 1294515 1709600

(8,79) (�,52) (6,51) (75,72) (20,66)
Bisbal, La 4577686 2926082 182041 9446508 17132317

(26,71) (17,07) (1,06) (55,13) (53,61)
Calafell 1295576 1017784 001456 730042 .6926484 002388 9971342

(12,99) 00,20) (0,01) (7,32) (69,46) (0,02) (50,54)
·Cunit 1073476 746882 387322 2562887 477 05 67

(22,50) (15,65) (8,1I) (53,72) (49,81)
Llorenç 50839 20347 44262 114909 230357

(22,06) (8,83) (19,21) (49,88) (5,26)
Montmell, El 9610365 8271903 4089773 3.9373510 6.1345551

05,66) (13,48) (6,66) (64,20) (84,96)
'Snt. Jaume 1533126 652120 003343 848371 6692850 9732198

05,75) (6,70) (0,03) (8,71) (68,77) (66,02)
Sta. Oliva 1080765 280440 24875 205220 1591300

(67,91) 07,62) (l,56) 02,93) (16,90)
Vendrell, El 5004020 1127004 392153 3980951 1.0504128

(47,63) 00,72) (3,73) (37,89) (30,Q9)

2.9193424 1.6918909 68545 8042498 7.6386386 21445 13.0631207

(22,34) (12,95) (0,05) (6,15) (58,47) (0,01) (50,36)

(1) S'indiquen hectàrees, àrees i centiàrees.
Les xifres entre claudàtors expressen els percentatges damunt del conjunt de la part

inculta, i les de la darrera columna els percentatges damunt de la superfície total cadastrada

dels termes municipals.
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la jurisdicció dels termes municipals. En cinc d'aquests termes, la part no

cultivada és superior quant a extensió a la cultivada i en set hi és inferior. Els
primers són Albinyana, la Bisbal, Calafell, el Montmell i Sant Jaume dels
Domenys. Aquell que ofereix el major coeficient de terres incultes és el terme

típicament muntanyenc del Montmell, que obté el 84,96 %, seguit de Sant
Jaume que sobrepassa el 66 %. El coeficient mínim pertany a Banyeres, que
solament deixa sense treballar un 1l,19 %.

Hom pot establir la següent taula de terrenys incultes:

RESUM

Els cultius del Baix Penedès són els típicament mediterranis, és a dir, la
vinya, el blat, l'olivera, el garrofer, l'ametller i, en molt petita escala i sola-
ment en determinats termes, l'avellaner. En aquesta rodalia s'adverteix una

certa preferència a tendir a la introducció de l'arbrat en els cultius, la qual
no existeix a l'Ait Penedès.

En obrir-se el present segle, la vinya tenia majoria absoluta en els cultius
de totes les jurisdiccions municipals, però ara ha restat reduïda a menys de

Total Total
(1) Regadiu Secà cultiu Inculte termes

municipals

Albinyana 174514 8937345 9U1859 1.0279979 1.9391938
(l,91) (98,08) (46,98) (53,0l)

Arboç, L' 167662 1.1280070 1.1447732 2041268 1.3489000
0,46) (98,53) (84,86) (15,13)

Banyeres 325039 1.0163689 1.0488728 1322700 1.1811428
(3,09) (96,90) (88,80) 01,19)

Bellvei 166828 6394534 6561362 1709600 8270962
(2,54) (97,45) (79,33) (20,66)

Bisbal, La 85633 1.4738807 1.4824440 1.7132317 3.1956757
(0,57) (99,42) (46,38) (53,61)

Calafell 90862 964 47 Sl 9735613 9971342 1.9706955
(0,93) (99,06) (49,40) (50,54)

Cunit 186737 4618639 4805376 477 05 67 9575943
(3,88) (96,ll) (50,18) (49,8l)

Llorenç 148273 3999142 4147415 230357 4377772
(3,57) (96,42) (94,73) (5,26)

Montmell, El 195155 1.0659619 1.0854774 6.13455 Sl 7.2200325
(l,79) (98,20) (lS,03) (84,96)

St. Jaume 180023 1.4369915 1.4549938 9732198 24282136
(1,23) (98,76) (33,97) (66,02)

Sta. Oliva 528067 7295845 7823912 15913 00 9415212
(6,74) (93,25) (83,09) (16,90)

Vendrell, El 296262 2.4100269 2.4396531 1.0504128 3.4900659
(1,21) (98,78) (69,90) (30,09)

2545055 12.6202625 12.8747680 13.0631207 25.9378887
(l,97) (98,02) (49,63) (50,36)

(1) S'indiquen hectàrees, àrees i centiàrees.
Les xifres entre claudàtors de les dues primeres columnes expressen els percentatges

damunt del conjunt cultivat. Les de la tercera i quarta columna expressen els percentatges da
munt del total dels termes municipals.
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la meitat. Es pot calcular que ha perdut un 58 % de l'antiga superfície de con

reu. Avui solament representa un 30 % del satiu. S'han aprofitat de les arren

cades de ceps tots els arbres de secà abans indicats, sobretot l'ametller, que
del 0,14 % ha passat al 7,38 %, i l'olivera que ha doblat amb escreix les seves

superfícies i, fins fa una dotzena d'anys, el garrofer. La sembra també ha millo
rat notablement les seves superfícies a expenses de la minva vitícola. L'avella
ner es cultiva en molt poca escala i en el conjunt comarcal obté solament el
0,80 % del satiu.

.
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