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PUNT D’INFORMACIÓ MENSUAL DE LA PENYA DEL MORO 
 - DOTZE MESOS A LA PENYA DEL MORO - 

 
Resum de les dades i informacions extretes dels 12 punts d’informació realitzats: 

 Nombre de persones assistents 

5 març 2011 44 
10 abril 2011 42 
14 maig 2011 48 
5 juny 2011 40 
9 juliol 2011 34 
7 agost 2011 31 
10 setembre 2011 26 
9 octubre 2011 70 
5 novembre 2011 24 
11 desembre 2011 109 
14 gener 2012 45 
12 febrer 2012 78 
    
TOTAL 591 

 

 Procedència, edat i sexe dels assistents 

Procedència   Edats  
          
 Sant Feliu 244  0-14 48 
 Sant Just 104  15-20 71 
 Barcelona 51  20-30 63 
 Sant Joan Despi 31  30-40 183 
L’Hospitalet    14  40-50 59 
 Esplugues 12  50-60 69 
Molins de Rei 12  60-70 51 
Castelldefels 8      
Pallejà  5    504 
Vallirana 3  Sexe   
La Palma de Cervelló 3  HOMES 328 
Cervelló                         3  DONES 204 
Sant Boi 1      
Sant Cugat      1    532 
Calafell 1      
Cornellà  1      
Desconeguts 97      
         
TOTAL 591      
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 Tipologia  de les visites 

Passeig o Caminada 386 
Fent Footing 59 
Amb Gossos 56 
Bicicleta 52 
Buscant Plantes 11 
Excursió 9 
Mestres / Exmestres / monitors 4 
Exregidor de Sant Just 1 
Recomanació mèdica 1 
Per motius de treball / estudi 2 
Monitora Voluntària de Collserola 1 

 
Independentment d’aquesta tipologia de visites s’ha detectat que molta gent, sobretot durant 

els mesos de més bonança i quan la calor no és tant acusada, puja fins a la Penya en grups 

nombrosos de mes de 10 persones, la qual cosa denota que grups d’amics i famílies 

freqüenten la zona. Això permet ampliar el ventall de persones que pugen a la Penya del Moro i 

deduir que va molt més enllà de ciclistes, esportistes o excursionistes. 
 
 Coneixement sobre el Poblat Iber, la Torre Medieval i la pròpia Penya del Moro de les 

persones que han passat pel Punt d’Informació Mensual  

Coneixen la zona 177 

No coneixien l’existència del poblat 132 

Venen per primera vegada 49 

Van ajudar a les excavacions 10 

Gent que puja sovint a la muntanya 79 

Nens i joves que ho han treballat a l'escola 17 

Nens que portaran la info a l'escola 2 

Pugen perquè ho han vist als panells indicatius o en guies de Collserola 7 

 
Si bé és cert que la gran majoria d’assistents coneixen la zona no tots ells tenen un 

coneixement explícit del conjunt del poblat o bé el confonen. 
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 Desperfectes trobats a la zona de la Penya del Moro durant els 12 mesos: 
 

1. El cartell de les explicacions de la Penya del Moro,  (el que hi ha a l’àrea de la torre) 

està molt malmès, com si l’haguessin intentat forçar per a plegar-lo en dos. 

La part posterior del cartell conté una enganxina de l’empresa subministradora on es 

diu que s’havia d’haver canviat l’any 2011. 

2. El plànol que explica la situació panoràmica on es veuen les muntanyes de la zona, a 

sota de la torre, té una part arrencada. 

En aquest cas,  al darrera NO te cap etiqueta de “caducitat” ni de quina empresa el va 

instal·lar. 

3. El cartell que indica “Prohibit fer foc”, que hi ha a la zona de la torre, està ratllat i han 

esborrat la paraula NO. Ara hi diu “fer foc”. Posteriorment hi han tornat a escriure el 

NO. 

4. A les fustes del terra del Mirador hi ha uns grafitis pintats  de color negre que ocupen 

una quarta part del mirador, al costat del balcó. 

També hi ha un tros trencat del terra corregit amb unes pedres que eviten que la gent 

hi pugui posar el peu. 

5. El panell indicatiu que hi ha a l’inici de la pujada final a la Penya del Moro està guixat 

amb els números 01.01.12. 

6. Hi ha altres panells malmesos 

 

 Interaccions amb els visitants al Punt d’Informació Mensual de la Penya del Moro 
Notícies d’escoles que pugen a la Penya o volen conèixer el lloc 

Nens i joves que ho han treballat a l'escola 17 
 

1. Diversos visitants de Sant Feliu expliquen que a l’escola els fills reben explicacions del 

poblat i que en ocasions fins hi tot han realitzat algun treball de recerca i crèdits de 

síntesi sobre la Penya del Moro. 

2. Destacar la visita de la directora de l’Escola Montseny, la qual mostra interès per fer 

coses del poblat amb els alumnes més grans de l’escola i destaca la poca coordinació 

existent per aprofitar els recursos del propi municipi. 

Acció – Reacció dels comentaris entre els visitants i els informadors 

1. Valoració del servei 

Fulletons entregats 156 
 

Agraeixen les indicacions 70 
Atenen a l'explicació 328 
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La intenció dels guies que formem aquest punt d’informació es donar a conèixer a totes 

aquelles persones que ho desitgin tant el jaciment arqueològic d’època ibèrica com la Torre 

Medieval. 

A aquells visitants que mostren interès i atenen a l’explicació, més de la meitat de les persones 

que han pujat, els donem si ho desitgen tant el fulletó explicatiu de la Penya del Moro com el 

mapa per realitzar rutes des de Sant Just Desvern. Durant aquests 12 mesos s’han repartit més 

de 200 fulletons tant d’un tipus com de l’altre. 

De fet, els habitants de Sant Just que hi pugen expressament per visitar el poblat estan 

satisfets de trobar algú que faci explicacions. Els visitants les agraeixen, al mateix temps que 

veuen positiu que des de l’ajuntament es faci un esforç per explicar un bé d’interès cultural del 

municipi. 

Gent de fora de Sant Just també combreguen amb aquest comentari.   

 
Interaccions diverses d’interès 

1. Sobre les 50 persones comenten que, com que han trobat el lloc interessant gràcies a 

les explicacions que hem realitzat, que hi pujaran amb amics, familiars, ... per tal de 

que puguin conèixer les restes ibèriques i la Torre medieval, sobretot degut a que està 

tant a prop de casa. 

2. Molta gent, al principi, son contraris al mirador però quan s’utilitza per fer l’explicació i 

es diu és per preservar les cases excavades i per permetre una millor visió del 

panorama, entenen la situació i agraeixen la instal·lació. 

3. Prop del centenari de persones queden impactades quan veuen les reproduccions de 

les 2 cases i del poblat ja que si bé podien tenir coneixement del poblat iber no 

s’imaginen que aquest pogués ser tant gran i albergués més de 100 persones en la 

seva època de màxima esplendor. 

4. Hi ha visitants que es pregunten el motiu pel qual el jaciment arqueològic no està més 

excavat i perquè no es pot visitar tot complet. Els informadors responen que és per 

preservar-lo de cara al futur ja que al moment de l’excavació (anys 70 i 80) s’anotaven  

els descobriments i es tornaven a tapar ja que ja llavors es malmetien les restes 

excavades. 

5. Alguns visitants comenten que s’adreçaran a l’Arxiu municipal per cercar més 

informació, ja sigui per fer treballs, tesines, o simplement per tenir més coneixement 

sobre el poblat.  
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 Errors pedagògics corregits pels guies que integren el Punt d’Informació mensual a la 
Penya del Moro 

1. Hi ha qui es pensa que les cases són feixes agrícoles. 

2. Destaca i sorprèn  el % de visitants que ignoren la presència del poblat iber. 

3. Es detecta que moltes persones si bé coneixen prou bé l’emplaçament de la Torre 

desconeixen la situació de les habitacions del poblat que queda a la part de sota, i 

sovint s’escapa de la passejada ràpida de molts visitants. 

4. Així mateix molts visitants confonen les restes de la Torre Medieval amb les restes del 

Poblat ja que intenten llegir la placa informativa i creuen que el que veuen es el poblat 

iber 

5. Molta gent tot i conèixer l’existència del poblat, desconeixen que aquest pogués estar 

tant gros i quan veuen les imatges de la reconstrucció queden gratament sorpresos que  

pogués albergar prop de 100 persones. 

6. Molta gent, especialment de Sant Feliu, es pensen que els terrenys que ocupen el 

poblat iber i la Torre medieval pertanyen a Sant Feliu de Llobregat però acaben 

entenent que si es l’ajuntament de Sant Just que col·loca el punt d’informació es 

perquè es territori del seu municipi. 

 

 Activitats/tallers realitzats pels guies 
1. Escriure el nom en alfabet iber fa gràcia als nens. Si be no s’ha explotat molt, es 

quelcom interessant i curiós que a molts nens els agrada. 

2. Veure la desembocadura del Llobregat, Gavà i fer imaginar a la gent com des de la 

Penya del Moro es veien com arribaven els vaixells dels Grecs i els Fenicis i com 

anaven cap allà per fer els seus intercanvis econòmics. 

3. Fer entendre les dimensions que podia arribar a tenir el poblat ja que sols en la zona 

excavada es van trobar 25-30 cases on podien viure-hi entorn de les 100 persones.  

 

 Recollida de brossa 

Durant aquestes 12 visites s’han arribat a recollir més de 10 bosses de brossa si bé és cert que 

en els darrers 2 mesos, suposadament degut a les baixes temperatures nocturnes, no s’ha 

recollit brossa alguna. Ara be, exceptuant aquest 2 darrers mesos, la brossa recollida ha estat 

la següent: 

 ampolles de cervesa de vidre 

 llaunes 

 papers 

 gots 

 brics 
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En diverses ocasions s’han omplert bosses de deixalles al sector del mirador.  

També s’han detactat, en dues ocasions, restes de foc dins la Torrer medieval. 

També es detecten excrements de cavall al peu de la Torre. 
Els comentaris recollits de les persones que assisteixen a la Penya és que no s’entén com 

ningú puja a netejar. Es comprensible la dificultat de netejar el bosc però es fa necessari fer un 

seguiment de la neteja a la zona arqueològica i del mirador.  

L’experiència acumulada d’aquestes 12 visites ens fa creure en la necessitat que, com a mínim 

un cop al més, es faci una batuda i es netegi la zona arqueològica compresa entre la torre 

medieval i les 2 cases ibèriques per evitar sensació de deixadesa, com a mínim. A banda que 

segons la brossa pot suposar un risc d’incendi en els mesos més calorosos i secs. 

 

 Incidència 
Al Gener hi va haver una batuda de senglars a tota la zona que delimita amb la Penya del 

Moro. Pujant des de Can Solanes, a partir de la cadena, on comença la pista forestal, hi  havia 

un cartell indicatiu de la batuda de senglars, i des del camí que dona accés a la Penya des de 

Sant Feliu, n’hi havia un altre. És de suposar que per una banda això ha fet desistir algunes 

persones de passejar per allà i pujar fins al cim, però per  una altra banda, persones que potser 

anaven a Sant Pere Màrtir, a la Salut  a Santa Creu, al no poder passar s’han desviat cap a la 

Penya. 

És important coordinar-se i saber quins dies es fan les batudes de senglars per tal de 

programar el Punt d’Informació en un dia que no hi hagi batuda. 

 

 Suggeriments de millora 

1. Gràcies als 12 mesos de punt d’informació de la Penya del Moro s’ha observat com hi 

ha persones que caminen per  la zona  però que 

no arriben a pujar al mirador o a la torre.  

S’ha comprovat com les persones procedents de 

Sant Feliu passen tots però no així els que vénen de 

Can Solanes, per exemple. Seria interessant que els 

dies que hi ha el 

Punt  d’informació a 

la Penya del Moro, 

es pogués penjar 

un cartell a un dels 

indicadors de la 

cruïlla del coll de Can Solanes. S’instal·laria al començar la 

visita i es trauria un cop acabada. Podria dir:  
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“AVUI DE 10:00 A 14:00, EXPLICACIONS SOBRE LA CULTURA IBERA A LA PENYA DEL 

MORO”  

“AVUI DE 10:00 A 14:00,  PUNT D’INFORMACIÓ SOBRE LA CULTURA IBERA I LA TORRE 

MEDIEVAL A LA PENYA DEL MORO”  

2. Així mateix, es creu que a la 

zona del mirador faria falta un 

panell indicatiu sobre les 2 

cases excavades de l’època 

ibera. De fet, la fotografia que 

tenen els informadors i que 

ensenyen a la gent podria 

formar part d’aquest panell 

indicatiu on també es pogués 

veure la mida del poblat. 

Així es podria evitar la confusió 

existent amb el cartell actual col·locat a la zona de la Torre ja que llavors els visitants 

creuen que els restes ibèriques son la torre i no van al mirador. Es més, des del 

mirador, la gent es incapaç de localitzar les dues cases sinó ho tenen indicat 

correctament. 

3. Seria interessant refer i plastificar els 

materials de suport que s’utilitzen per 

fer les explicacions (reproducció de 

les 2 cases, del poblat i de la 

plaqueta), afegint-hi la fotografia de 

la maqueta de la zona excavada de 

la Penya del Moro per facilitar 

l’explicació. 

4. Així mateix el full informatiu que es 

dona als visitants s’hauria de reeditar 

ja que per exemple, els transports 

per accedir-hi estan desfasats. 

5. Els guies haurien de disposar d’una 

targeta identificativa visible. 


