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1. De la llista següent, marca amb una X els llocs per on transcorre la sortida

Prat de Vilanova
Rocacrespa
Mas d’en Pedro
Mas Peirot

Urbanització La
Gavina
Camí de les Planes
Urbanització La
Solana
Carrer Raval del
Torrent

Avgda. Vilanova
Camí Ral cap a
l’Arboç
PI Les Salines
Urbanització Parc
de Cubelles

2. Després de travessar el pont sobre la C-32, tot observant cap el sud, descriu breument el
paisatge entre la línia de costa i l’autopista.

3. La presència de l’autopista Pau Casals a Cubelles. Quants ponts sobre la l’autopista C-32 hi
ha al municipi de Cubelles?

-

El tram de l’autopista C-32 que travessa Cubelles va ser inaugurat l’any 1998. Com creus
que ha transformat el municipi aquesta infraestructura?

4. L'estudi de la toponímia com a via per a recuperar la memòria.
Escriu els noms dels molins que hi havia en funcionament a Cubelles.

5. Coneixes el nom d’algun barri, urbanització o carrer de Cubelles que faci referència a
com era aquell lloc abans de ser urbanitzat?

6. Les barraques de pedra seca.La part del camí que discorre dins del Mas Peirot ens
permet observar dues barraques de pedra seca en dos punts diferents. Quina utilitat tenien?

7. Dibuixa una barraca de pedra seca que vegis durant el recorregut.

8. Una part de l'itinerari transcorre pel camí Ral que es dirigeix cap a l'Arboç. Què és el Camí
Ral?

9. En un moment del camí ens trobem amb diferents fites de terme. La divisió administrativa
que marca aquesta fita és municipal, comarcal i/o provincial? En tot cas digues quins territoris
o unitats administratives separa.

10. El paisatge des del Puigdetiula. Com definiries què és un paisatge?

Fes un croquis del paisatge que pots observar. No t’oblidis d’incloure a la llegenda tot símbol,
trama, color o retolació que utilitzis.

