
Malgrat el fort impacte de l’autopista
AP-7, Martorell té en els terrenys que
corresponien a l’antic monestir de
Sant Genís de Rocafort, entre la serra
de l’Ataix i el riu Anoia, un tresor a
preservar.

Dins aquest terri-
tori es conjuguen
els darrers espais
agrícoles de Mar-
torell , amb l’en-
torn del riu Anoia,
la muntanya i el
bosc i dos monu-
ments que li donen unitat històrica:
Sant Genís de Rocafort i Santa
Margarida. També perviuen dos dels
pocs masos amb què compta Mar-
torell : Can Sunyolet i Can Pastal ler,
tot i que aquest darrer es troba en
situació crítica.

L’arqueologia ens permet recular en
la història del l loc fins al segle IV com
a mínim. Conjuntament amb la infor-
mació proporcionada per la docu-
mentació conservada als arxius, po-
dem conèixer de forma força detal la-
da la transformació i evolució d’a-
quest territori, del paisatge i els seus
habitants.

La propietat municipal de Santa Mar-
garida i Sant Genís, juntament amb la
masia de Santa Margarida, ja han per-
mès de fa anys desenvolupar una re-
cerca arqueològica impulsada des del

CEM, de referència i extensible tam-
bé a la formació dels futurs arque-
òlegs, mantenint convenis amb l’Ajun-
tament i les universitats de Barcelona
i Autònoma de Barcelona.

El territori de
Sant Genís es pre-
senta com una o-
portunitat única
on fer confluir
tots aquests ele-
ments per fer
possible conèixer
la història de Mar-

torell , però alhora ser exemple per
comprendre les transformacions del
territori tant per factors naturals com
per l’impacte humà.

L’estudi de la història, de la natura, la
restauració del paisatge, la vinculació
de l’espai a la recuperació de les
vores de l’Anoia amb un itinerari que
el ressegueix, la recuperació del bosc
i la muntanya, la recuperació dels ca-
mins i les fonts, les darreres activitats
agràries... Un conjunt d’oportunitats
per a fer-ne un espai de recerca, apre-
nentatge i l leure, d’especial impor-
tància pel seu impacte molt positiu en
la qualitat de vida dels habitants d’una
zona amb gran densitat de població,
d’edificacions residencials i industrials
i infraestructures.

Una oportunitat a l ’abast, que no es
pot deixar passar.
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