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Introducció

Sabem gràcies a l’arqueologia que la pràctica de la ramaderia al massís de Garraf es remunta
a la prehistòria, i fins i tot se sospita que ja podria ser transhumant a petita escala en època
ibèrica i romana (Miret in Rovira i Miralles 1999, Miret 2001). Als segles VII i VIII es com-
prova mercès els estudis pol·línics dels sediments fets per Esteban & altres (1993) que junt
amb grans incendis forestals es va produir un sobtat canvi de paisatge, passant de forestal a
obert, cosa que es relaciona amb una gran intensitat ramadera; però no és fins després de
l’establiment de la Marca que està documentada l’existència de grans ramats transhumants
propietat de grans monestirs, com els de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Poblet i Santes
Creus. De fet al s. XI, el Cister ja havia establert una xarxa de camins ramaders per comu-
nicar les pastures dels Pirineus amb les de les terres baixes (Rovira & Miralles 1999). Vilà (in
Solé Sabarís 1958) considera que malgrat els antecedents preromans i romans, la gran trans-
humància és netament medieval (s. XI i XII), i en aquest sentit, el primer document localit-
zat fins ara (Vilà 1949) que fa referència a una carrerada a Catalunya, és de l’any 1055 i es
refereix a la “Via pecorale de Ceguiolas” (Les Gunyoles), una carrerada que enllaça amb la
de Begues, i que unia la Conca de Barberà i l’Alt Camp (on es troben els monestirs de Poblet
i Santes Creus) amb la capçalera del Llobregat i la Cerdanya. Segons Vicenç Carbonell (in
Rovira & Miralles 1999), aquesta carrerada seria posteriorment anomenada Carrerada de la
Cerdanya. Gort, Palomar i Sugranyes (2007) també esmenten una antiga carrerada, potser la
mateixa, que des de les Terres de l’Ebre travessava el Priorat, les muntanyes de Prades, la
Conca i el Penedès per a continuar cap els Pirineus.

Certament, sabem que al segle XX els ramats d’ovelles que a l’estiu pasturaven a la Cerdanya
gironina i a la Vall de Ribes (Ripollès), tenien bona part de les pastures hivernals a les serres
litorals del Garraf-Penedès, a les quals accedien a través de diversos camins ramaders de tra-
çat vertical nord-sud (veure els mapes de Vilà 1951, Llobet i Solé Sabarís 1964, i Vives 1960
dins Rovira & Miralles l999). Un segle abans, dos passaports de pastors transhumants dels
anys 1836 i 1844 que es conserven a l’arxiu de Sant Pere de Ribes, ja ens demostren docu-
mentalment la connexió en relacionar els municipis pels quals van passar, començant un a
Tosses i l’altre a Queralbs (tots dos al Ripollès), i passant tots dos per Begues (Esteban et al.



A l’esquerra, les tres
grans zones de transhu-
mància entre les pastures
d’estiu i d’hivern, àrees
on els noms del camins
ramaders canvien (Rovira
i Miralles 1999). La zona
oriental, on s’anomenen
carrerades, coincideix a
grans trets amb els com-
tats del s. X (centre). A la
dreta, camins ramaders a
l’entorn d’Eramprunyà
(fonts diverses).

Restes paleolítiques d’una
cabra salvatge a la Cova
de Can Figueres, i pastors
amb ramats de cabres a
Carxol, enfront de les Pe-
nyes Negues (Arxiu CEB).

I també és un reflex d’aquesta important ramaderia local la gran abundància de corrals i ple-
tes escampats pel massís. Només a Begues, podem esmentar els corrals del Petit Canigó, del
Pau Mas, de Can Térmens (2, vell i nou), de Can Vendrell, de Can Sadurní, de Can Grau del
Coll, del Mas Roig, del Mas Traval, del Mas Ferrer, de la Font Sangonera, de la Vall del Teix,
del Fondo de la Troneda, d’en Romagosa, de les Burigues, del Bruc o de la Pleta Xica, de les
Tres Fites, dels Casals (2), de Campgràs, de Cal Vallès, de la Massana, de la Clota i de
Vallgrassa. I de ben segur que ens en deixem molts altres ja que quasi cada masia en tenia un.

Si tenim en compte que els camins ramaders tenen un traçat que s’ha anat transmetent de
forma ininterrompuda des de temps immemorials, és molt probable que les carrerades que a

Cal insistir també que a més de ser zona de pastura hivernal dels ramats pirinencs, també ha
estat tradicionalment (de fet com ja hem dit des del Neolític) una terra de pastura autòctona
i permanent, protagonitzada en aquest cas per les cabres, més aptes per viure tot l’any en te-
rrenys secs i rocosos, com o demostra el fet que la cabra salvatge va viure al Garraf fins
l’Epipaleolític (CIPAG-CEB 2009). Sobre la importància d’aquesta ramaderia autòctona fins a
temps ben recents, podem esmentar que segons recorda el pastor Ramon Grau, tan sols al
terme de Begues als anys 40 s’havien arribat a declarar 7.000 cabres, les quals es destinaven
tant al consum propi com al comerç, especialment de la llet.
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1993). Per tant, no ens trobem en una zona de pas simplement travessada per aquests ca-
mins ramaders, sinó en una zona de destí final. Com veurem més endavant, la gent gran con-
sultada ens ha indicat que l’origen dels pastors transhumants que a l’hivern venien a pastu-
rar a les seves finques beguetanes, de Torrelles i de Vallirana eren del Ripollès (Queralbs,
Pardines, Ventolà i el Serrat) o el Berguedà (Castellar de n’Hug), i probablement de la
Cerdanya, ja que a molts pastors els anomenaven tradicionalment “cerdans” (J. Viñas com.
pers.).
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Intercanvi cultural
Pirineu - litoral: barra-
ques de pedra seca al
Vallespir i a Begues.

l’edat mitjana comunicaven les pastures del comtat de la Cerdanya amb les pastures de les
terres de frontera del comtat de Barcelona, és a dir, amb les de la baronia d’Eramprunyà entre
d’altres, siguin les mateixes que s’han utilitzat fins el s. XX i que ara, mil anys després,
s’estan perdent. Aquestes “carrerades” (nom que se’ls dona a la Catalunya vella i nord de
Tarragona a diferencia de “cabaneres” a ponent i “lligallos” al sud), no només eren la via per
la qual es desplaçaven els ramats, sinó també la via per on es produïa un important inter-
canvi cultural entre els habitants pirinencs i els de les terres baixes. Aquest intercanvi man-
tingut des de l’edat mitjana fins la fi del darrer mil·lenni, es va truncar definitivament a fi-
nals dels anys 60 del s. XX, però encara en queden mostres tan vives com ho són els fills i
nets dels darrers matrimonis entre pastors pirinencs i dones beguetanes, com la Rosa Bonada,
filla del pastor de Queralbs Isidro Bonada Pous i de la beguetana Rosa Pañella Viñas de Cal
Cisco del Rata.

Camins ramaders i camins rals, alguns d’ells aprofitant les restes de les antigues vies roma-
nes, han conformat doncs durant segles —fins l’inici de la construcció de les carreteres en
època borbònica— la xarxa bàsica de comunicacions supralocals del país. Però si el mante-
niment mil·lenari dels camins ramaders partia del seu ús immemorial any rere any, amb la
construcció de les carreteres i l’aparició del transport motoritzat als anys 50, la transhumàn-
cia a peu va ser substituïda ràpidament per la motoritzada fins que aquella va desaparèixer
el darrer quart del s. XX. En quedar sense ús i amb el canvi generacional, l’oblit d’aquests
camins està facilitant el seu abandó i ocupació.

Va ser per evitar la pèrdua d’aquest ric patrimoni secular que l’any 1974 es va dictar la llei
22/1974 de 27 de juny de Vies Pecuàries, la qual seria substituïda l’any 1995 per la vigent
llei 3/1995 de 23 de març. Aquesta llei, que destaca el seu valor patrimonial i alhora reco-
neix el seu valor com a connectors ecològics, estableix al article 2 que els camins ramaders
“són béns de domini públic de les Comunitats Autònomes, i en conseqüència, inalienables,
imprescriptibles i inembargables”, i per a facilitar-ne l’ús i conservació, admet altres usos
compatibles i complementaris al servei de la cultura i el lleure com són el passeig a peu o
amb vehicles no motoritzats. Però mentre aquests camins no estiguin classificats oficialment
no tenen protecció real, pel que n’exigeix la classificació amb caràcter d’urgència, tasca que
a Catalunya correspon a la Generalitat (a través del DAAM: Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), cosa que pot fer d’ofici o a sol·licitud
d’ajuntaments, entitats agràries i ramaderes o particulars. El cas però és que malgrat la ur-
gència dictada per la llei, la velocitat amb la que s’estan classificant els camins ramaders és
tan lenta (d’acord amb la web del DAAM després de 18 anys d’aprovada la llei vigent només
146 dels 947 municipis existents a Catalunya tenen els camins ramaders classificats) que si
la societat civil no empeny l’administració, quan arribi el torn a molts municipis ja no que-
darà en el seu territori ningú que recordi per on passaven. Per tots aquests motius, i perquè
fa anys que treballem en la recuperació dels camins tradicionals (Parellada 2011), el CEB ha
decidit presentar al DAAM una sol·licitud de classificació dels camins ramaders de Begues,
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Plànols de camins rama-
ders de Vilà (1951),Vives
(1960) i Llobet i Solé
Sabarís (1964).

Fragments dels plànols
de Vilà (1951) i Llobet i
Solé Sabarís (1964) on
s’identifica el municipi
de Begues.
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la qual s’acompanya d’un document amb els resultats de la recerca i entrevistes fetes a la
gent gran de la zona amb la finalitat de recollir la informació oral sobre el seu traçat abans
de que no es perdi. Aquest treball doncs resumeix la informació que s’ha traslladat a la
l’administració per a facilitar-li la tasca de recerca, tot i que l’administració pot tenir accés
a altres documents que nosaltres desconeixem. Tanmateix, no sabem encara quins d’aquests
camins i amb quin traçat es classificaran, pel que aquest document s’ha de considerar una
recopilació preliminar d’informació.

Volem cridar l’atenció també sobre el fet que en el catàleg de construccions en sòl no urba-
nitzable recentment aprovat per l’ajuntament de Begues, s’han deixat de banda la major part
dels corrals existents tot i les al·legacions presentades pel CEB sol·licitant la seva inclusió,
cosa que en dificulta tant la seva recuperació com la del pastoreig que teòricament és vol
potenciar per a la lluita contra els incendis forestals. Pensem a més que aquest ric patrimoni
és cabdal per a explicar els darrers sis mil anys de la nostra història, pel que hem de fer el
possible per preservar el que estigui a les nostres mans abans que desaparegui irremissible-
ment.

La recerca

El primer que vam fer per a identificar les carrerades va ser analitzar la bibliografia i carto-
grafia existent, la qual es pot dividir en plànols generals dels camins ramaders de tot
Catalunya (o d’una bona part), i plànols més locals i detallats. Entre els primers destaquen
per la seva major antiguitat els ja esmentats de Vilà (1951), Vives (1960) i Llobet i Solé
Sabarís (1964), el primer i el darrer publicats a la Geografia de Catalunya de Solé Sabarís
(1958 i 1964), mentre que el segon el vam localitzar al llibre de Rovira & Miralles (1999).
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Plànols de camins rama-
ders de la Fundació Món
Rural (a la dreta l’editat
per l’ICC 2010).

Més recents, són els mapes fets per la Fundació Món Rural, la qual va editar l’any 2010 con-
juntament amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya el mapa de “Camins ramaders de
Catalunya. Eixos principals 1:500.000”.

Pel que fa als plànols més locals i detallats, algunes carrerades apareixen a les Minutes
Municipals del 1914-15, al mapa 1:100.000 de la Mancomunitat de Catalunya (1922), als
fulls dels mapes topogràfics del MTN del 1922 i 1948, i als plànols del cadastre del 1928.
Finalment, tenim el plànol que acompanya l’excel·lent llibre de “Camins de transhumàn-
cia al Penedès i al Garraf” fet pels Amics dels Camins Ramaders (Rovira & Miralles
1999).
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Fragments dels plànols
de Rovira i Miralles
(1999) i del ICC (2010)

Minuta municipal de Sant Climent de Llobregat 1914 (ICC), on apareix la carrerada
de Begues a Sant Climent, i plànol de la Mancomunitat (1922) on apareix la carre-
rada de Jaques (ICC).
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Gràcies a aquesta documentació vàrem poder identificar bona part dels camins ramaders que
passaven per Begues, però no tots. D’altra banda, l’escala en la que estaven publicats alguns,
no ens permetia identificar el seu traçat exacte sobre topogràfic ni sobre el terreny, pel que
calia obrir una nova via de recerca: les entrevistes a la gent gran que podia tenir-ne un re-
cord, fos perquè havien estat pastors o n’eren descendents, o perquè havien viscut, vivien o
eren propietaris de grans finques locals per on teníem indicis que podien passar les carrera-
des. Gràcies a ells hem pogut confirmar o conèixer les carrerades que es relacionen més a
baix. També hem de dir que en alguns casos ens han permès corregir errors de traçat d’algun
camí que apareixia en algun dels plànols esmentats, com és el cas del tram de Begues a
Torrelles, que en els mapes de Rovira i Miralles (1999) i de la fundació Món Rural/ICC (2010)
semblava seguir pel camí vell de Torrelles quan no era així com ja explicarem en el seu mo-
ment. També és curiós que cap dels entrevistats coneixia totes les carrerades, alhora que la
picaresca feia que alguns propietaris només recordessin les carrerades que no passaven per
la seva finca. Pel que fa als entrevistats que han estat pastors, ens han insistit en la neces-
sitat de preservar aquests camins i de cercar traçats alternatius pels trams que s’hagin fet im-
practicables pel creixement urbanístic.  

Les persones entrevistades l’estiu i tardor de 2013 han estat les següents: 
• De Begues: Ramon Grau de Ca l’Esperança (87 anys), pastor i fill de pastor local, que en

una ocasió va fer transhumància fins la Cerdanya; Jordi Guasch de cal Forner (87 anys);
Josep Viñas (d’uns 70 anys) que feu de pastor a Can Figueres; Jaume Viñas de cal
Cataquero (63 anys); Josep Mª Paucirerol de la Casota; Ramon Ferrer de Cal Gepis (uns
70 anys); Sadurní Vendrell de Can Sadurní; Josep Milà Farreras de Mas Pascual (83 anys)
a través de la seva neta Elicinia Fierro; i Rosa Bonada Pañella, filla d’un pastor transhu-
mant de Queralbs ja traspassat.

• D’Olesa de Bonesvalls: Nicolau Ros de Cal Puxic (>80 anys).

• De Torrelles de Llobregat: Joan Ollé de Cal Pau Oller (86 anys); Cisco Montmany de cal
Meru (76 anys); Pere Ollé de cal Barbaret (77 anys); Miquel Casas de cal Forneret; i Joan
Santeugini de Can Balasch de Dalt (65 anys).

• De Sant Pere de Ribes: Eduard Casas, pastor del Mas Roig de Begues (uns 63 anys) i fill
de Josep Casas i Coch, pastor transhumant del Serrat (Queralbs).

• De Vallirana: Sr. Ollé de 92 anys (a través del seu fill Francesc Ollé, d’Amics de Vallirana);
i Josep Romagosa del Mas de les Fonts (d’uns 70 anys).

Fragment del cadastre de
Begues del 1928 i Mapa
topogràfic MTN 1948, full
448. En ambdós apareix
la carrerada de Jaques.
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El pastor transhumant de
Queralbs Isidro Bonada,
casat amb la beguetana
Rosa Pañella de Cal
Rata, i el pastor beguetà
Ramon Grau de Ca
l’Esperança. 

Mapa 1:50.000 del terme
amb tots els camins ra-
maders documentats

Resultats

Un cop contrastada la informació oral amb la documentació cartogràfica antiga ja esmen-
tada i les fotografies aèries del 1945 i del 1956 (“vol americà”), vàrem aclarir alguns dubtes
del traçat in situ, i finalment el vam reflectir sobre mapes topogràfics actuals del ICC a es-
cala 1:10.000. Per motius d’espai reproduïm aquí els traçats en un sol mapa d’escala
1:50.000.

Descripció de les carrerades documentades

Considerem que hi ha quatre carrerades principals i algunes de secundàries: la més impor-
tant (nº 1, a i b), és que és la que ve de Terrassa, Molins de Rei i Torrelles i que de Begues
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segueix cap a Olesa, les Gunyoles i la Granada; les altres són la nº 2, que va de Begues a
Sant Pere de Ribes per Jaques (a) o per Carxol (b); la nº 3 que va de Begues a Sant Climent,
Sant Boi i Barcelona, i la nº 4, que baixa de Martorell a Begues i que podria ser la més an-
tiga tot i estar poc documentada.

1– Carrerada de Begues, tram a): de Begues a la Granada per Olesa de Bonesvalls

i les Gunyoles

Documentada per Rovira & Miralles 1999 i identificada en el plànol que incorpora amb la
lletra D. També apareix al plànol del ICC (2010) i al mapa de camins ramaders de la
Fundació Món Rural. Confirmada verbalment per Ramon Grau i Nicolau Ros.

Recorregut: Coincideix amb l’antic camí ral de Barcelona a Vilafranca en el seu tram
Begues-Avinyonet (Parellada 2011). D’acord amb el traçat d’aquest camí que apareix per-
fectament dibuixat al mapa del cadastre del 1928 amb el nom de “camino de Olesa”, rati-
ficat per diversos entrevistats i que ha estat verificat sobre el terreny, des de la Creu del
Joncar el camí seguia la carretera actual, travessant el poble pel carrer Major, que deixava
en direcció Olesa al Coll de Campamà (actual zona industrial, amb supermercats i l’institut,
els quals l’ocupen en part) per travessar la riera de Begues i la variant. Seguia cap a po-
nent en paral·lel a la riera (que travessava varies vegades) passant pel Pou del Glaç, depu-
radora, camp Peraire (Cal Paraigua), i Cadira de Sant Cristòfol, per on entrava al terme
d’Olesa passant per la Roca dels Polls, el Pla de la Creu i l’Hospital d’Olesa (disposem
d’informació de la resta del traçat fins Avinyonet). Aquest camí ral-carrerada encara es pot
reconèixer in situ en la seva pràctica totalitat malgrat que en diversos trams està total-
ment abandonat i envaït pel bosc, localitzant-se marges de pedra seca i roderes gravades
a la roca. En el traçat documentat del camí ral o d’Olesa que surt al plànol del cadastre del
1928 i a la minuta municipal del 1914, hi ha un tram on abandona aquell camí per seguir
el que en el mapa anomena “camino de atajo”, més recte i amb dos marges que el delimi-
ten amb una separació d’uns 6 m (el pastor Ramon Grau recorda que l’amplada era d’uns
5 metres, el doble de les dels camins de carro). Hi ha tres punts on recentment (darrers 10
anys) ha estat ocupat: la part de dins del nucli urbà on hi ha la zona industrial i l’institut,
la part ocupada per la depuradora, i la part ocupada pel desplaçament del darrer revolt de
la carretera abans d’entrar a Olesa arrel del creixement de la pedrera existent. En terme
d’Olesa hi ha un altre tram afectat per la carretera. En tots els casos es pot trobar un tra-
çat alternatiu per resoldre el problema.

1– Carrerada de Begues, tram b): de Begues a Terrassa per Torrelles, Molins de

Rei i Rubí

Documentada per Rovira & Miralles 1999, i identificada en el plànol que incorpora amb la
lletra D. També apareix grafiada al plànol del ICC (2010) i al mapa de camins ramaders de
la Fundació Món Rural. Cal indicar que en els dos plànols esmentats el traçat que figura
entre Begues i Torrelles és erroni, doncs el fan passar per l’antic camí vell de l’Alzina i la
Roureda. En el mateix llibre de Rovira i Miralles però, a les descripcions del recorregut a
la p. 108 i la que fa el pastor transhumant Josep Casas a la p. 173, s’esmenta que passa-
ven per Can Vendrell, cosa incompatible amb el camí vell. Consultats en Ramon Grau,
Cisco Montmany, Joan Oller, Pere Oller i Joan Santeugini, tots ells ens van confirmar que
passava per Can Vendrell seguint el següent traçat:
Recorregut: des de la Creu del Joncar seguia en direcció est pel camí ral de Barcelona a
Vilafranca passant per Can Vendrell i Can Grau del Coll, passava vora una font amb abeu-
rador (destruïts quan als anys 70 es va fer la pista de Torrelles) i les Saleres, i baixava a
la Roca del Barret i Can Bruguera per les Marrades d’en Grau. Després de Can Bruguera
deixa el terme i el camí ral i s’endinsa al terme de Torrelles de Llobregat, passant per la
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font dels Pinyons, la font del Vidre i la hípica fins arribar a la riera de Torrelles.
Antigament seguia cap a Torrelles i Sant Vicenç per dins la riera, però quan a comença-
ments del s. XX es va fer el camí vell de Torrelletes (actualment carretera), deixaven la
riera i s’enfilaven a Can Balasc de Dalt per agafar el camí.

2a– Carrerada de Sant Pere de Ribes per Jaques i Jafre

Una de les carrerades més documentades: per Rovira & Miralles 1999, identificada en el
plànol que incorpora annex amb la lletra D2. També apareix al plànol de la minuta mu-
nicipal de Begues del 1914, al plànol del cadastre de Begues del 1928, i al mapa de camins
ramaders de la Fundació Món Rural. A part de la referència anterior, també apareix als
mapes topogràfics del MTN full 448 dels anys 1922, 38, 48 i 49. Sorprenentment cap dels
entrevistats recorda que sigui una carrerada, però sí que els veïns de la Barceloneta puja-
ven pel mateix lloc (Serral Blanc) per anar a pasturar les cabres als comunals, i també és
cert que l’ajuntament hi va fer passar una línia elèctrica per allà aprofitant que era terreny
públic. D’altra banda, seguint el corriol de la carrerada en direcció a Jaques, es troba el
pou dels Pastors, un nom il·lustratiu.

Recorregut: de Begues al Corral Nou pel Serrat Blanc, pou dels Pastors i Jaques, per se-
guir la riera cap a Jafre, Sitges i Sant Pere de Ribes. Desconeixem l’enllaç entre el Serral
Blanc i el camí ral, probablement tenia lloc pel camí de Can Térmens a Campamà i la
Barceloneta.

2b– Carrerada de Sant Pere de Ribes per Carxol

Malgrat no apareix documentada enlloc com a carrerada, la seva existència la recorden
molt clarament alguns pastors i gent gran de Begues (Jordi Guasch, Ramon Ferrer), d’Olesa
(Nicolau Ros) i Sant Pere de Ribes (Eduard Cases), el darrer dels quals l’ha fet servir. En
canvi, es posada en dubte per altres pastors com en Ramon Grau. Probablement enllaçava
amb la carrerada de Jaques al Corral Nou. Com a camí, apareix cartografiat en tots els
mapes antics (minuta 1914, cadastre 1928, etc). Una branca d’aquest camí es dirigia a
Vallgrassa passant pel Carxol, però no sabem si era carrerada.

Recorregut: seguia l’antic camí de Sitges des de l’Hostal Vell a la Creu de Coll Fe i Mas
Grau, després seguia paral·lel a la riera de Carxol fins el Corral Nou (sota la Plana Novella,
al límit amb Olivella).

3– Carrerada de Begues a Sant Climent de Llobregat i Barcelona

Documentada (però no cartografiada) per Rovira & Miralles 1999, en el qual s’esmenta que
es dirigia a l’escorxador de Barcelona, ciutat on havia un important mercat de llana i carn.
També apareix al plànol de camins ramaders de Vilà (1951). El traçat per Sant Climent està
clarament documentat en els mapes topogràfics del MTN 1:50.000 full 448 i 420 dels anys
1922, 38, 48 i 49 i al mapa de la minuta municipal de Sant Climent del 1915.

Recorregut: com a carrerada és una branca de la que baixa de Begues a Torrelles pel camí
ral de Barcelona, del qual aquella se separa a l’alçada de Can Bruguera però que aquesta
segueix. Agafant aquesta masia com a punt inicial, s’enfila al Puig d’Endí per a seguir cap
a Sant Climent per la carena, passant per l’ermita del Remei i el coll de la Creu. El traçat
per Sant Climent i Sant Boi està documentat (Sanchez 2005, Campmany 2010).
Probablement arribava a Barcelona seguint el mateix camí ral (carretera de la Bordeta,
Creu Coberta i Portal de Sant Antoni).

Comunicacions medievals en una terra de frontera: els camins ramaders a Begues
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4-Carrerada d’Ardenya

Pensem que aquesta ruta pot correspondre a la carrerada que surt en el plànol de camins rama-
ders que baixen del Ripollès i que baixa de Martorell a Begues (Llobet 1964). També apareix una
carrerada que baixa de Martorell cap el sud en el mapa de Vives (1960), però en aquest no es
pot apreciar amb seguretat si passa per Begues. No tenim cap altra document específic d’aquesta
carrerada, però d’acord amb en Josep Viñas, que fou pastor de Can Figueres i en Sadurní Vendrell
de Can Sadurní, alguns ramats que baixaven del Pirineu entraven pel Coll de la Creu d’Ardenya
seguint el camí vell de Vallirana. També en Josep Romagosa del Mas de les Fonts de Vallirana
afirma que saltaven a Begues pel camí d’Ardenya (no pas pel Sotarro) i encara recorda l’arribada
de pastors transhumants procedents de Queralbs i Pardines a la finca fins a finals dels anys 60.
També a Vallirana, en Francesc Ollé recorda que alguns ramats transhumants que procedien de
Castellar de n’Hug i Queralbs pasturaven a Can Muntaner, que queda al Pla d’Ardenya. És pos-
sible que abans d’existir el pont de Molins de Rei (inaugurat el 1767) els ramats passessin el riu
Llobregat pel Pont del Diable de Martorell (l’únic pont que havia anteriorment i des d’època ro-
mana) i baixessin per aquesta ruta, que per tant potser és la més antiga i l’única d’època medie-
val. Cal dir que actualment sembla més factible travessar el riu pel Pont del Diable (on no es per-
met l’accés motoritzat) que pel pont de Molins de Rei, sotmès a un trànsit molt elevat.

Recorregut: entraven pel Coll de la Creu d’Ardenya i seguint el camí vell de Vallirana pas-
saven per Cal Vinyes, Cal Gepet i Can Sadurní fins arribar al camí ral passant per on ara hi
ha la urbanització Begues-Parc. Camí documentat en el plànol del cadastre del 1928.
Desconeixem el traçat entre Martorell i Vallirana, tot i que probablement passava per
Castellví de la Marca, Corbera de Llobregat i Cervelló.

Altres camins ramaders

Hi ha altres carrerades que tenim poc documentades, però que apareixen al plànol del cadas-
tre del 1928 i que semblen correspondre a un ús més intern, més que no pas a un eix de trans-
humància. D’acord amb alguns entrevistats, és possible que alguna d’aquestes petites carrera-
des esmentades corresponguin a traçats acordats amb els propietaris per passar-hi el bestiar
per dins del terme sense que es tracti de veritables carrerades per la transhumància, tot i que
donat que sovint tenen o tenien marges de pedra seca que les delimitaven clarament, no sem-
blen pas acords temporals. De fet, essent aquesta terra lloc de pastura final, forçosament havia
d’haver camins ramaders per accedir a cada una de les finques on contractaven les pastures.
Tanmateix, tenint en compte l’existència d’antigues pletes per triar el bestiar al Marge del
Moro, Puig de la Mola, Pleta Xica, Pleta dels Vaquers i La Pleta (aquesta a Sitges), així com
nombrosos corrals escampats pel massís, és lògic que haguessin camins ramaders que hi por-
tessin. En aquest sentit, la pista carenera (ara carretera) que va de Campgràs a la Plana Novella
passant pel coll de Vallgrassa, en té tot l’aspecte tot i que no l’hem trobat documentada.

5– Carrerada de l’Alzina

Tot i que al cadastre només ens consta com a carrerada un petit tram, és coneguda per tots
els beguetans consultats, i sembla que va haver un plet amb el propietari del Cal Batllevell
quan la va tallar amb una tanca i la va tenir que enretirar.

Recorregut: puja del Pla de l’Alzina en direcció al Sotarro —on sembla que no arriba— pas-
sant per Cal Batllevell. Segons amb en Josep Mª Paucirerol de La Casota, sembla que enllaça
amb la carrerada de Farfai que també surt al cadastre i que travessa els plans de l’Alzina.
Segons aquest informant venien pel camí de la Rectoria que passa per Cal Ros, pel que en-
llaçaria amb la carrerada de begues a l’alçada de Can Vendrell.

Castellví de Rosanes,

d'haver camins d'ús ramader per accedir a cada una de les finques on contractaven les pastures.

Recorregut: puja del Pla de l'Alzina en direcció al Sotarro -on sembla que no arriba- pas-
sant per Cal Batllevell. Segons en Josep Mª Paucirerol de La Casota, sembla que enllaça amb
la carrerada de Farfai que també surt al cadastre i que travessa els plans de l'Alzina. Segons
aquest informant els ramats venien pel camí de la Rectoria que passa per Cal Ros, pel que
enllaçaria amb la carrerada de Begues a l'alçada de Can Vendrell.
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6a i 6b– Carrerades de Can Rigol i de la Parellada

Al plànol del cadastre del 1928 apareixen dos petits fragments de carrerades a Can Rigol
(paral·lela a la de Jaques) i a sota del mas de La Parellada.

7– Carrerada de la Clota

El camí vell de la Clota te trams flanquejats per marges paral·lels de pedra seca que per
la seva separació (6-7 m) semblen correspondre a un camí ramader. A més, just on el
camí deixa el terme de Begues per entrar al de Gavà (sota la Creu de la Clota), comen-
çaven les pastures comunals de Gavà establertes en una sentència del s. XVIII (Jover y
Terés 1793).

Per la recuperació dels camins ramaders

A part que la llei de vies pecuàries obliga a preservar-les, els usos alternatius que aquesta
permet (lleure, culturals i turístics), així com la necessitat de deixar oberta la porta a la seva
reutilització com a camí ramader (una necessitat que el pastor Ramon Grau considera que
cal assegurar), pensem que pels trams que estiguin ocupats seria desitjable definir traçats al-
ternatius que en garanteixin la continuïtat. També cal tenir present que darrerament s’està
intentant potenciar el retorn dels ramats amb la finalitat per tal d’ajudar a la prevenció
d’incendis forestals, pel que una xarxa factible de camins ramaders facilitaria aquesta fun-
ció. Utilitzar amb aquesta finalitat trams de camins històrics (probablement públics, pel que
no caldria l’expropiació que preveu la llei de vies pecuàries) i que actualment ja s’estan in-
tentant recuperar amb finalitats culturals, sembla la millor solució, i en aquest sentit, en el
document presentat al DAAM fem algunes propostes per a que les puguin estudiar. Pensem
tanmateix que seria desitjable dur a terme alhora la classificació dels camins ramaders que
donen continuïtat a aquests en els municipis veïns d’Olesa de Bonesvalls, Torrelles de
Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, pel que animem als estudiosos
d’aquests municipis a presentar la sol·licitud.

Agraïments

Volem agrair molt especialment a tots els informants la seva col·laboració pel gran valor tes-
timonial que té i per l’amabilitat amb que ho han fet. Ens referim concretament a Ramon
Grau de Ca l’Esperança, Jordi Guasch de cal Forner, Josep Viñas de Can Figueres, Jaume
Viñas de cal Cataquero, Josep Mª Paucirerol de la Casota, Ramon Ferrer de Cal Gepis, Sadurní
Vendrell de Can Sadurní, Josep Milà Farreras i Elicinia Fierro de Mas Pascual, Rosa Bonada
Pañella de Cal Cisco del Rata, Nicolau Ros de Cal Puxic, Joan Ollé de Cal Pau Oller, Cisco
Montmany de cal Meru, Pere Ollé de Cal Barbaret, Miquel Casas de Cal Forneret, Joan
Santeugini de Can Balasch de Dalt, Eduard Casas, pastor del Mas Roig, Francesc Ollé i Josep
Romagosa del Mas de les Fonts. També a Josep Campmany, Josep Rafel Illa i Magí Miret per
la documentació sobre camins ramaders que ens han aportat.
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