
 566

Des del poblat de Les Maleses o Turó del Pi Candeler (mapa 11) només s’albira un mins 

tram de costa , tanmateix significatiu ja que correspon a la desembocadura del Besòs. Aquest 

poblat té el control de tota la zona a l’est del Besòs i de la totalitat de la vall que s’estén al seu 

nord-est, llevat d’un petita zona just als peus de la muntanya que acull al poblat; zona que es 

visualment coberta per Castellruf , el Turó de Sant Miquel i el Turó de Can Gallemí. Des de 

les Maleses també es controlen els vessants muntanyencs entre els poblats del Turó de 

Penjabocs i els del Turó de Can Gallemí i Castellruf, a més d’alguns altres vessants est de les 

muntanyes que formen la serralada. Remarcablement, gairebé no es té visibilitat sobre una 

zona immediata: els vessants muntanyencs que hi ha entre el poblat i el seu veí més pròxim: el 

Turó de Penjabocs. En aquest cas són tots els altres poblats de la línia de muntanyes interiors, 

els encarregats de controlar la zona. 

 

Des del Turó de les Maleses es mantenen relacions d’intervisibilitat amb tots els poblats de les 

muntanyes interiors sense excepció i també amb el Puig Castellar. No podien veure el Turó 

d’en Boscà, tot i que podien fer-los potencials senyals d’advertiment amb la garantia de ser 

vistos des d’allí. 

 

L’ampli control que té sobre les valls interiors i, sobretot el fet que pugui comunicar amb tots 

els poblats de l’interior i alhora amb Puig Castellar, el converteix en el referent i principal nus 

de comunicacions per als poblats de les muntanyes interiors: només els habitats d’aquest 

enclau podien rebre avís de potencials perills provinents de la costa i transmetre’ls als de les 

muntanyes interiors. Alhora, només des d’aquí es podia avisar Puig Castellar i el Turó d’en 

Boscà d’esdeveniments que tinguessin lloc al nord i nord-oest del territori, vistos directament o 

comunicats des dels poblats de l’interior. 

Cap de la resta de poblats de l’interior té, en absolut, visibilitat sobre la costa. 

 








