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Grup escolar a Sitges (1932-1948):
de Martino a Coderch, passant pel G.A.T.C.P.A.C. (i II)*

compartimentat, que denominà com a aula complementària, en el mateix passadís d'accés a les aules i amb una il·
luminació de Nord. Amb la suma de l'espai d'aula complementària la superfície de l'aula es veuria incrementada amb
31 m2. La posició de les aules era idèntica a la del primer projecte (setembre 1932), sis aules a cada pis, agrupades de tres
en tres i separades, en aquest cas, per un accés secundari a
la planta baixa i per un espai de magatzem de material a la
planta primera, a banda de la peça de guarda-roba que separava totes les aules.
Tot i seguir amb la segregació de nens i nenes, el segon projecte de Martino ja no s'esforça per separar l'accés a l'escola i
col·loca l'escala principal després del vestíbul, de manera que
nens i nenes comparteixen aquest espai previ a l'accés a les
aules. Al primer pis hi podem trobar, a part del bloc d'aules
i serveis, la cuina i l'office, connectats per un pas a una terrassa secundària, i el menjador en relació a la gran terrassa
de la façana principal. Sobta aquest canvi que es produeix
en el projecte de 1933, en què desapareix totalment la coberta inclinada de teula plana vermella i apareixen una sèrie de
terrasses vinculades al menjador, com hem vist en el projecte
del G.A.T.C.P.A.C. (abril 1933).
També incorpora l'exercici físic al programa de l'escola per
mitjà d'una piscina que emplaça al Nord-Est de la parcel·la,
amagada de l'accés principal, a diferència del projecte dels
arquitectes racionalistes.
↑
Josep Maria Martino i Arroyo i Josep Antoni Coderch i de Sentmenat

Iu Bover Arnal, arquitecte.
iu.bover.arnal@gmail.com

M

artino va treballar en la seva segona proposta de
grup escolar des de finals del mes de juliol de 1933
fins al mes d'octubre. La limitació en el pressupost,
molt més ajustat després del conflicte amb l'Ajuntament de
Sitges i el G.A.T.C.P.A.C., i la pressa per enllestir el projecte
acostaren una mica més la seva proposta a la de Churruca i
Ribas Seva, en el sentit de despullar l'edifici d'ornamentació i
apostar per les terrasses.

La ubicació en el solar era la mateixa que en la proposta de setembre de 1932, el projecte ocupava una superfície de 1.245 m2 i
es distribuïa en dues plantes amb una gran terrassa com a coberta. El programa preveia dotze aules amb un espai de classe complementari, vestíbul, biblioteca, despatx de professors,
despatx de professores, despatx del director, despatx i sala de
consulta per al metge, guarda-roba, espais de magatzem, dutxes, lavabos, vestidors, cuina, menjador, piscina i terrasses.
La composició del projecte partia de la seva primera proposta, però en aquest cas trencava parcialment la simetria

clàssica i situava un nou cos d'accés principal a la façana
Oest, desplaçava el programa de vestíbul, biblioteca, despatxos, etc, a la nova façana principal i incorporava altres
accessos a les façanes secundàries. El bloc de les aules i el
cos posterior de serveis presentaven pocs canvis respecte del
seu primer projecte.
El cos del nou volum principal s'articula des del vestíbul, a
una banda amb els despatxos i a l'altra amb la biblioteca, i
connecta en línia recta amb el passadís d'accés a les aules.
La posició de l'escala principal d'accés al primer pis queda un
altre cop (com en la proposta de setembre de 1932) condicionada per altres elements del projecte, en aquest cas per una
de les terrasses, i se situa, fora del vestíbul, en un espai de pas
cap a les dependències del metge.
Les aules mantenien l'orientació única al Sud i formaven part
d'un conjunt més gran que englobava una peça de guardaroba i un espai d'aula complementària al mateix passadís
d'accés a les aules. La dimensió de l'aula era la més petita de
les quatre propostes existents de nou Grup Escolar de Sitges
(6,8 m d'amplada per 7,6 m de llargada). Martino intentà donar un valor afegit a cada aula creant un espai més ampli i

Un dels punts clau en la
construcció d'edificis escolars
per a l'arquitectura moderna
era, precisament, la substitució
de la teulada per terrasses, i
així es donava la possibilitat
d'organitzar classes a l'aire lliure.
L'alçat Sud del projecte de Martino de 1933 pren elements de
la composició de façana de l'avantprojecte de Churruca i Ribas Seva, s'adapta a la distribució del seu primer projecte i
hi aplica unes pinzellades de racionalisme, encara empeltat
de Noucentisme. En aquesta proposta, desapareix la base de
carreuó de pedra calcària i la coberta inclinada es transforma
en una gran terrassa, on el propi mur de maó de la façana fa
un coronament lineal que alhora funciona com a barana. Pel
que fa a les obertures de la façana, intenta reduir les parts
massisses de la proposta de setembre de 1932 i proposa una
finestra contínua per a cada aula, que s'alterna amb agulles
d'obra vista, i les finestres dels respectius espais de guardaroba. A l'alçat Oest, d'accés al grup escolar des del carrer
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Rafael Llopart, col·loca sobre l'entrada unes lletres amb el
nom de "Escuelas Municipales", segurament per reafirmar
la funció de l'edifici, ja que la proposta es desmarca de l'aire
noucentista del primer projecte però no acaba d'adoptar el
reduccionisme formal de l'arquitectura racionalista.
La documentació generada per aquest projecte és, segurament,
l'estricta i necessària per a la seva aprovació per part del consistori sitgetà. Plànols d'emplaçament, planta de fonaments,
planta baixa i primera, alçats, seccions longitudinals i transversals, i alguns detalls de la piscina i de la casa del conserge.
Les referències al projecte de Churruca i Ribas Seva (abril
1933) són òbvies, però Martino es resistí a repensar totalment la seva primera proposta (setembre 1932). Tot i ajustar
el pressupost del projecte en 408.777 ptes. i la seva aprovació
unànime per part del consistori, la proposta no es va realitzar.

Les eleccions municipals
de principis de 1934 van
comportar un canvi d'alcalde i
un endarreriment en la voluntat
de construcció del grup escolar,
que es va encadenar amb la
revolució d'octubre i, finalment,
l'arribada de la guerra sense
haver materialitzat l'obra.
Després de la guerra civil, el 7 d'octubre de 1940, l'alcalde
Isidor Cartró i Robert, que ja havia estat alcalde de Sitges
de l'octubre de 1923 al març de 1924, durant la Dictadura de
Primo de Rivera, i que va desestimar el recurs de depuració
de Martino, publicà la convocatòria d'un concurs per cobrir
la plaça d'arquitecte municipal. L'arquitecte José Antonio
Coderch (Barcelona 1913 - 1984), titulat l'any 1941, presentà
la instància per ser admès el 17 de novembre de 1940, i se
li va adjudicar la plaça el 8 de març de 1941. Coderch, fou
membre del Grup R, del C.I.A.M. i del TEAM X, i va ser arquitecte municipal de Sitges de l'any 1941 fins a la seva dimissió el 18 d'agost de 1951.
Els primers grans encàrrecs com a arquitecte municipal van
arribar l'any 1944 amb els 40 habitatges protegits de la OSH
(Obra Sindical del Hogar) i la caserna de la Guàrdia Civil, i
l'any 1945 amb la urbanització "Las Forcas", que comptava amb un camp d'esports, una ermita i habitatges. Paral·
lelament, Coderch i el seu soci Manuel Valls van construir
la casa Manuel Fàbregas (1942), la casa Sebastián González
(1943), la casa Boldori (1944) i la casa Garriga Nogués (1947),
entre moltes altres.
Entre treballs de direcció d'obra i els projectes de quatre
habitatges unifamiliars a Sitges, l'any 1948 arribà l'encàrrec
de fer el grup escolar. El mes de juliol, Coderch presentà el
projecte de grup escolar amb un pressupost de 1.369.125,02
ptes. a l'alcalde Julio Martínez Ávila, que governà l'ajuntament de 1947 a 1952 i que havia ordenat un límit de pressupost de 1.400.000 ptes. Aquell mateix estiu, l'Ajuntament
de Sitges aprovà per unanimitat el projecte de grup escolar
i autoritzà l'alcalde perquè gestionés davant el Ministerio
de Educación y Cultura l'obtenció d'una subvenció estatal.
Però a la penúria de la postguerra s'hi afegiren nous problemes. I segurament la necessitat immediata de fer front a
les conseqüències dels temporals de 1948 i 1949, per part de
l'ajuntament, va aturar definitivament la nova proposta de
grup escolar. Després de l'etapa com a arquitecte municipal,
però, Coderch, encara va realitzar alguns projectes a la vila,
com ara la casa Dionisi (1953), la casa Catasús (1956), el projecte d'hotel i gasolinera (1956) o la casa Gili (1965).
La proposta de José Antonio Coderch arribà uns quinze anys després dels projectes de Martino (setembre 1932
i octubre 1933) i del G.A.T.C.P.A.C. (abril 1933), i nou anys
després d'acabar la guerra civil. El pas del temps i el resultat
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de la guerra havíen esborrat el rastre de la poca arquitectura racionalista que s'havia construït a l'Estat. Coderch, que
va fer la guerra com a tinent a l'exèrcit de Franco, sembla
que havia anat al local del G.A.T.C.P.A.C. vestit d'uniforme i
se n'endugué les revistes A.C. ("Actividad Contemporánea")
que editava el grup d'arquitectes moderns. L'estudi d'aquesta revista, manifest de l'arquitectura racionalista, i la influència dels projectes dels arquitectes Gio Ponti i Bernard
Rudofsky, que apareixen a les revistes d'arquitectura italianes que Coderch fullejava quan era a la Direcció General
d'Arquitectura l'any 1940, com per exemple Architettura, Lo
Stile i Domus, van servir de referència i van posar ordre a les
intuïcions del que més tard va esdevenir la seva arquitectura
mediterrània.
Cal tenir en compte que l'agost de 1947 havia dibuixat els
plànols de la Casa Garriga Nogués, a Sitges, i que aquests
havien despertat l'interès del mateix Gio Ponti. L'estiu següent, per al projecte de grup escolar, plantejava l'edifici de
l'escola com una de les moltes cases mediterrànies que va
construir a la vila. Ubicat al Nord del solar, a diferència de
les altres propostes el projecte es desplegava en una sola
planta i ocupava una superfície de 1.402,30 m2. El programa
preveia deu aules, despatx del director, sala de professors,
sala de professores, dormitoris, cuina-menjador, biblioteca, infermeria, magatzem i serveis. El fet de disposar totes
les aules en un sol nivell obligava Coderch a neutralitzar el
pendent del terreny tot fent un lleu desmunt i un reblert una
mica més important. Tot i així, la posició central de l'accés
minimitzava el moviment de terres.
Precisament, aquest accés també es plantejava per la façana
Oest, però passant per un atri parcialment porxat que funcionava de distribuïdor i que separava les circulacions per
a nens i per a nenes, i permetia una entrada directa al pati
entre aules. Coderch tornà a recuperar la teulada inclinada
per al seu projecte de grup escolar, no tant per influència
de l'arquitectura escolar del Noucentisme sinó com a repetició d'una manera de fer en els seus projectes domèstics i
que podem veure, per exemple, en les similituds amb la casa
Garriga Nogués.
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Planta de l'edifici
Planta baixa

↑
Casa Garriga Nogués, Sitges (1947)

Alçat Sud

Entre el material conservat del projecte de grup escolar hi ha
un aixecament topogràfic del solar realitzat, ja l'any 1944, pel
mateix José Antonio Coderch. Per al projecte de 1948 preparà
plànols d'emplaçament, planta, alçats, seccions longitudinals
i transversals, planta i secció de detall de l'aula, i altres detalls
com ara el sostre de formigó armat.
↑
Projecte d'escoles graduades per a la vila de Sitges
Octubre de 1933
Josep Maria Martino i Arroyo

Planta de l'edifici

La proposta de Coderch es desplegava en planta baixa i
comprenia 10 aules agrupades de 5 en 5 i separades per un
pati tancat. Les aules, cinc per a nens i cinc per a nenes, amb
circulacions independents, tenien una superfície de 52 m2 i
estaven orientades estrictament al Sud i separades per un
pati tancat al voltant de les aules i accessos. La part sobrant
del solar estava partida en dos patis que mantenien la segregació entre nens i nenes. El contacte de les aules amb
l'exterior només té lloc en el projecte de Coderch. Tot i que
era una de les preocupacions del G.A.T.C.P.A.C., l'avantprojecte de Churruca i Ribas Seva (abril 1933) a priori no contemplava una relació directa de l'aula amb l'exterior. Com
hem vist, en el cas dels projectes de Martino tampoc hi ha
cap relació de l'aula amb l'exterior.
Les façanes del projecte de Coderch són una continuació
de la seva arquitectura mediterrània, que havia estat formalitzant des de principis dels anys 40. Una sola planta,
murs emblanquinats a la calç i cobertes inclinades de teula
àrab formen un conjunt que podem associar ràpidament a
l'arquitectura popular o arquitectura vernàcula, construïda, en aquest cas, a Sitges, però que tot i així no deixa de
banda moltes de les solucions proposades per l'arquitectura
d'avantguarda. L'alçat principal, a l'Oest i en contacte amb
el carrer Rafael Llopart, té un porxo de pilars de fusta, sabates i bigues, que dona accés al nucli principal que és el
pati mínim entre aules, a través de dues portes amb reixa
de fusta tornejada acompanyades d'unes finestres andaluses amb reixa. Aquesta configuració, típica de la corrala,
es contraposa a l'alçat Sud, més modern, amb l'aula com a
element de composició i repetició, creant un ritme ampleestret. Les aules tenien cadascuna dues obertures directes
a l'exterior, amb unes dimensions aproximades de 2,90 m
d'ample per 2,50 m d'altura i protegides amb una solució de
persiana semblant a la que podem trobar a la planta baixa
de la casa Garriga Nogués, malgrat que aquestes eren fixes
i era el propi tancament que s'enretirava del pla de façana
per a protegir-se.
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Pel que fa a la construcció de l'escola, Coderch treballà amb la
precària construcció de postguerra. Les parets exteriors estaven formades per dos fulls de 10 centímetres de gruix, de totxana col·locada amb morter de calç grassa, units cada metre
per una filera de maó massís aparellat a través. Les cobertes
de les dependències dels professors, professores, habitatge
del conserge i lavabos eren de terrat a la catalana sobre sostre de formigó armat. Les cobertes de les aules eren de teula
àrab sobre solera ceràmica, suportada per un entramat d'encavallades i bigues de fusta. Els murs exteriors s'arrebossaven
amb morter de calç sobre esquerdejat de morter de pòrtland
hidrofugat i es blanquejaven a la calç. També es blanquejaven a la calç els sòcols i murs de paredat vist.
El pressupost, de 1.369.125,02 ptes., inferior al límit de
1.400.000 ptes. ordenat pel consistori, no va ser suficient per
a dur a terme la realització de l'esperat grup escolar.

Balanç comparatiu: el Grup
Escolar de Sitges com a mirall
de l'arquitectura catalana del
període
La irrupció de l'arquitectura racionalista a la Catalunya dels
anys 30, per bé que tardana, alterà la pràctica de la generació
immediatament anterior, però això no obstant, és cert que la
influència i vitalitat del Grup d'Artistes i Tècnics Catalans per
al Progrés de l'Arquitectura Contemporània, creat l'any 1930,
és sovint discutida. L'inici de la guerra civil, l'any 1936, va posar punt i final al grup d'arquitectes, amb una obra construïda relativament escassa i amb les seves publicacions censurades pel règim franquista fins la dècada de 1950.
A l'estudi de cas dels projectes de grup escolar per a Sitges es
fa evident la presència de les idees arquitectòniques del racionalisme en cadascuna de les propostes, marcades per la
modernitat, si bé d'una manera particular.

Alçat Sud

↑
Projecte de grup escolar per a la vila de Sitges
Juliol de 1948
José Antonio Coderch de Sentmenat

L'interès de Josep Maria Martino i Arroyo, amb una extensa
obra clarament noucentista, per l'arquitectura racionalista, és fruit, en certa manera, de la tasca propagandística del
G.A.T.C.P.A.C. Cal recordar que el 7 de maig de 1931 es donà
d'alta com a soci numerari del G.A.T.C.P.A.C., i abans, a més
d'algunes cases que s'aproximaven al pensament modern,
havia dissenyat les grades i equipaments de l'Autòdrom de

Terramar, per als quals emprà un material de construcció
modern com era el formigó. Això el portà, pel que fa al projecte de grup escolar de 1932, a incloure certes directrius marcades en les publicacions del grup d'arquitectes, però sense
deixar la composició clàssica del Noucentisme. Després de
la interrupció del projecte dels companys Churruca i Ribas
Seva (abril 1933), Martino plantejà una proposta més propera
a l'arquitectura moderna, tot i que demostrà, en aquest cas,
poca solvència i un excés de mimetisme.
Els vincles entre José Antonio Coderch i l'arquitectura racionalista es donen ja en els seus anys de formació. Per bé que
els professors de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona no tenien una bona predisposició cap a una nova arquitectura, l'any 1934 l'Associació d'Alumnes de l'Escola havia
organitzat un cicle de conferències amb el títol: "Quina orientació cal que prengui l'arquitectura contemporània a Catalunya?". El segon convidat que va parlar als estudiants va ser
Josep Lluís Sert, que llavors ja havia treballat a París amb Le
Corbusier i havia fundat el G.A.T.C.P.A.C. amb l'objectiu de
promoure l'arquitectura moderna i vincular-la a l'arquitectura mediterrània. En aquest sentit es dirigien les publicacions de la revista A.C., que en els números 18 i 21, de 1935 i 1936,
respectivament, estaven dedicades a l'arquitectura popular
mediterrània i als elements de l'arquitectura popular eivissenca. L'estudi d'aquestes revistes i de les revistes d'arquitectura italianes on apareixen projectes dels arquitectes Ponti i
Rudofsky, com ara l'Hotel Capri de l'any 1938, clars referents
per a Coderch, són la base de l'arquitectura mediterrània que
promulgà aquest arquitecte.
L'afany del G.A.T.C.P.A.C. per posar l'arquitectura moderna
al servei de la societat deixà una profunda empremta que va
superar totes les adversitats i les traves del règim franquista.
De tal manera que aquest grup va arribar a ser el punt de partida per a la generació d'arquitectes posterior a Coderch, que
van coincidir l'any 1951 i van formar el Grup R, a Barcelona,
amb la intenció de recuperar la modernitat en l'arquitectura.
Com hem vist, el projecte de Coderch (juliol 1948) tampoc es
va construir. Sitges hagué d'esperar fins a l'any 1957, any en
què morí Josep Maria Martino, perquè el seu fill, Josep Anton
Martino i Carreras, projectés l'edifici que s'inaugurà l'any 1960.
Així doncs, és evident que les quatre propostes de grup escolar, mirall de l'arquitectura catalana del període, estan tocades
en menor o major mesura pel debat encetat per l'avantguarda
dels anys 30, malgrat totes les seves febleses estructurals.
*: En aquest butlletí es publica un extracte del treball final del màster
d'arquitectura especialitzat en Teoria, Història i Cultura (UPC, juny
2017) -premi Josep Carbonell i Gener 2017-, que explica les
diferents propostes de Grup Escolar que van precedir el que avui
dia coneixem com C.E.I.P. Esteve Barrachina. Per raons d'espai,
s'han hagut de suprimir la major part de les il·lustracions i totes les
referències i la bibliografia, que es poden consultar a:
http://hdl.handle.net/2117/111168
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EL PUIG DE SITGES
ENTRE ELS IBERS, ROMANS I L’ACTUALITAT

agenda
8 D'AGOST - 20h

CLOC! i altres sons
Recital de poemes i música a les terrasses
de la Fundació Stämpfli.

DEL 4 AL 15 DE SETEMBRE

Joan Perucho. Creació,
imaginació i bon gust
Exposició.

2 D'OCTUBRE - 19h

Conferència sobre
Josep Carner
Correllengua 2020 a Sitges.

DEL 9 D'OCTUBRE
AL 22 DE NOVEMBRE

↑
Il·lustració històrica del Puig (Sergi Segura)

Joan Garcia Targa

En el Puig de Sitges s’han anat trobant restes ibèriques i
romanes des de finals del S. XIX. No va ser però fins a final dels anys vuitanta del segle passat que es va efectuar la
primera excavació amb metodologia moderna en una de les
dependències de l’Arxiu Històric Municipal. Des d’aleshores una quinzena d’intervencions programades i associades
a obres publiques i privades han incidit en l’augment considerable del nostre coneixement sobre l’antiguitat al Puig.
La informació aportada per aquestes intervencions permet
definir de forma general l’espai ocupat pel possible poblat
ibèric que correspondria a la part alta del Puig amb una superfície d’una mica més de una hectàrea.

passat. Com a conseqüència d’aquestes obres es va presentar
una proposta a la Regidoria de Cultura per valorar les restes
recuperades, la seva conservació, l’elaboració d’uns plafons
explicatius, un llibret didàctic i el muntatge d’unes vitrines
on s’exposessin algunes dels objectes més significatius.
Tot aquest seguit d’iniciatives van ser contemplades positivament tant pel consistori anterior com l’actual i poc
a poc s’estan assolint aquestes fites. Algunes de les peces
han estat restaurades per Pep Pascual i seran dipositades
en vitrines cedides pel Consorci de Patrimoni de Sitges. Vull
agrair la col·laboració fonamental de l’arqueòleg Magí Miret i Mestre, del Servei d’Arqueologia de la Generalitat, que
sempre ens ha recolzat en totes aquestes iniciatives científiques i de difusió que s’han dut a terme.

DE SITGES A L’HORROR DELS
CAMPS DE CONCENTRACIÓ
EXPOSICIÓ

a l’1 de novembre de 2020
Exposiciódela9 d’octubre
Can Falç.
Inauguració el
CAN FALÇ
dissabte 10 a les 12 del migdia.
Passeig de la Ribera, 13-14

EXPOSICIÓ ORGANITZADA PER:

En l’edifici de l’Ajuntament s’han
efectuat durant el segle XXI
dues obres que han ampliat
aquest coneixement arqueològic: primerament
en els anys 2001-2002 durant
la construcció de l’ascensor i la
renovació dels sanitaris i després
durant els anys 2016-2017, les reformes de la planta baixa van permetre
la realització d’un seguit de sondejos
que van registrar noves evidències materials de l’ocupació ibèrica i medievalmoderna de l’edifici consistorial.
Aquesta darrera campanya d’excavacions no hagués estat
possible sense l’interès de l’arquitecte d’alcaldia Albert Bargués per promoure la recerca, Dani López Reyes, arqueòleg
de l’Empresa Arqueovitis, i col· laborador estret en les excavacions, i dels arqueòlegs Sofia Aldeco Cobo, Josep Carbonell Vidallet, Kamen S. Sablev, Miguel Tarongi Chavarri,
Alba Castellano, Laura Vidal Panadès, Sergi Jiménez amb
l’inestimable suport de la Mia Muntané i Peris.
Les excavacions efectuades han permès disposar de més
d’una trentena de peces que són excel·lents mostres del nostre

També des de l’any 2017 la Regidoria
de Cultura ha promogut visites arqueològiques al Puig i a l’Ajuntament, obrint les restes materials a
les escoles per fer conèixer el
passat més remot.
El llibret Puig de Sitges
és el resultat de quasi dos
anys de treball que he coordinat amb la inestimable
col·laboració de la Dra. Carme Muntaner del
Grup d’Estudis Sitgetans pel que fa al període medieval.

HI COL·LABORA:

AMB EL SUPORT DE:

SEGUEIX-NOS A:

DEL 15 DE SETEMBRE
AL 4 D'OCTUBRE

Concurs virtual de
fotografies de Festa Major
Organitzat per la Secció Fotogràfica del
Grup d'Estudis Sitgetans.

Per potenciar una visió nova es va encarregar la recreació
del Puig en època ibèrica a l’arqueòleg i il· il·lustrador Sergi
Segura que ha fet un dibuix excel·lent i minuciós desprès
d’una anàlisi de les restes i de converses sobre com donar
aquesta visió didàctica i a la vegada rigorosa.

carrerons i mercat medieval, parlant d’aspectes socials, econòmics, urbanístics, arquitectònics o religiosos. Hem escollit
aquest recurs donat que considerem que era l’hora de fer un
llibre pràctic per a escoles, institucions i persones que vulguin
acostar-se al passat del Puig d’una forma senzilla i planera.

Les 29 pàgines del llibre estan profusament il·lustrades amb
dibuixos, recreacions històriques, arquitectònics o religiosos
(Sergi Segura, Ronald Round, Francesc Riart i Lluis Albors),
fotografies de peces, plànols i amb un text de fàcil lectura
pensat com un diàleg entre nens que expliquen algunes de
les seves activitats quotidianes tant al poblat ibèric com als

Esperem haver aconseguit el nostre objectiu amb aquest
format i el disseny proposat pels tècnics de Pasgràﬁc i que
aquest llibre ajudi a sitgetans i visitants a entendre millor el
nostre passat que, com el de moltes vil·les costaneres catalanes, està vinculat a cultures tant interessants com l’ ibèrica i
la romana i períodes de tanta significació com el medieval.

