
Recerca i recuperació de camins tradicionals a Begues 
Xavier Parellada (Centre d’Estudis Beguetans) 
 
Introducció i antecedents 
 
Un dels objectius que té el Centre d’Estudis Beguetans des de la seva fundació és el de 
difondre i recuperar el patrimoni històric, cultural i natural de Begues i el seu entorn, i 
una de les formes de fer-ho és donar a conèixer aquest patrimoni mitjançant itineraris 
guiats. Tanmateix, si els itineraris passen per camins històrics, utilitzem alhora com a 
medi un element més d’aquest patrimoni, justament el que els lliga tots i el que té major 
antiguitat, doncs sabent que aquestes valls i altiplans han estat ocupats per l’home des 
de la prehistòria, és evident que amb el seu pas van començar a definir els primers 
camins. D’altra banda, molts dels camins més antics i tradicionals van quedar obsolets 
durant el segle XX al construir-se carreteres i pistes forestals més aptes pels vehicles 
moderns, i en quedar aquells en desús, l’acció de la natura els ha anat fent malbé, sigui 
amb torrentades o en ser envaïts pel bosc. Els camins tradicionals però solen ser camins 
públics (imprescriptibles, inembargables i inalienables), i per tant, mentre que per un 
costat són de pas lliure, per un altre el seu manteniment correspon a l’administració 
local. Tot plegat els converteix en uns elements de gran interès per donar a conèixer el 
territori i alhora promocionar el passeig, el turisme, la cultura o l’esport. 
 

    
Camí de Sitges vora el Mas Roig    Ruta guiada amb indicació elements.  
 
D’acord amb aquesta filosofia, i a sol·licitud de l’ajuntament de Begues, que ens 
demanà alguna activitat per la setmana de la mobilitat sostenible, l’any 2004 el CEB va 
establir uns primers itineraris seguint camins tradicionals per l’extensa plana de Begues, 
doncs en l’entorn immediat del poble s’ajunta un paisatge armònicament humanitzat 
amb una gran riquesa en elements patrimonials, des de masies a arbres monumentals, 
barraques de vinya, creus de terme, etc. sobre tots els quals es poden donar explicacions 
que ajudin a conèixer aquests elements tan propers i de vegades tan desconeguts. Els 
itineraris tanmateix es fan per camins planers de gran bellesa, no solament pel paisatge 
agroforestal que travessen, sinó per les característiques físiques dels propis camins, 
sovint delimitats per marges de pedra seca, i de vegades amb roderes a la roca producte 
del desgast causat pel pas de carros durant segles. En aquella ocasió, igual que l’any 
següent, els itineraris es van fer un dia concret amb el guiatge corresponent per part de 
membres de l’entitat, però l’objectiu era publicar-los i senyalitzar-los. Un dels objectius 
d’aquests itineraris també era evitar les clàssiques excursions per les muntanyes de 
Garraf, permetent així itineraris més curts i més descansats, aptes per a que persones de 
qualsevol edat i condició puguin fer petites passejades. Alhora, reduíem així la pressió 



humana cap els espais naturals més sensibles, en els quals hi viuen espècies de fauna 
salvatge que sovint són esquerpes i fugen dels llocs freqüentats per l’home.  
 
Entretant, l’any 2005, el nou propietari d’una finca situada vora el camí moliner de 
Vallirana, va començar a arranjar el camí públic que puja a la Creu d’Ardenya per 
facilitar així que els usuaris deixessin de passar per dins de la seva finca a causa del mal 
estat del primer. Malauradament l’arranjament el feia amb maquinària, cosa que 
comportava l’alteració dels marges i ferms existents d’aquest camí medieval. Fou així 
que el CEB es posà en contacte amb el propietari i es va acordar fer els treballs de 
recuperació del camí manualment, posant el CEB els voluntaris necessaris, mentre que 
el propietari va posar el tractor per retirar la brossa i al final va convidar a tots els 
col·laboradors a un bon esmorzar.  
 
A finals del 2008, els responsables del Projecte Educatiu de Begues (PEB) van posar-se 
en contacte amb el CEB per tal de buscar la col·laboració de l’entitat en el mateix a 
través d’un projecte d’Aprenentatge i Servei (APS) destinat a ocupar els nois i noies de 
l’etapa inicial de l’adolescència, projecte que tindria lloc durant 3 setmanes del mes de 
juliol de 2009. La proposta del CEB fou la de fer un taller relacionat amb la pedra seca i 
amb la recuperació dels camins tradicionals, aprofitant els primers itineraris establerts 
l’any 2004.       
 
Quan a inicis de l’any 2009 estàvem treballant en la definició del projecte d’APS, la 
Diputació de Barcelona va posar-se en contacte amb l’ajuntament de Begues per 
presentar el projecte de la Ruta dels Castells, itinerari a senyalitzar que tenia per 
objectiu comunicar els castells existents al parc natural de Garraf, Olèrdola i el Foix 
promocionant alhora els atractius turístics, culturals, naturals, gastronòmics, comercials, 
etc. de la zona per on passava. La ruta inicialment prevista per la Diputació no seguia 
cap camí tradicional, i des de Begues, el CEB i l’Ajuntament vam pensar que valdria la 
pena modificar l’itinerari per tal que passés pels camins públics i tradicionals que 
comunicaven aquests elements a través de Begues (del castell d’Eramprunyà a 
l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls), doncs d’aquesta forma també es facilitaria la 
recuperació de l’antic camí del castell per la Clota i el d’una part del Camí Ral de Sant 
Boi a Vilafranca per Sant Climent i Begues, ambdós en bona part abandonats des de 
començaments del s.XX. Així fou proposat a la Diputació i tot seguit es començà a 
treballar en el projecte. Fou també a partir de llavors que des de l’ajuntament de Begues 
es va començar a difondre el projecte de recuperació del camí ral tot sencer (des de Sant 
Boi a Vilafranca) entre els municipis pels quals passava amb l’objectiu d’engrescar-los 
a sumar-s’hi. L’aparició d’aquest projecte just en aquell moment va permetre reorientar 
el projecte d’APS de forma que el tram de camí tradicional on s’executaria el taller, 
seria un tram del camí ral que formés part de la Ruta dels Castells. D’aquesta forma 
s’optimitzaven els esforços, començàvem la campanya de difusió del projecte i sobretot, 
permetíem la participació dels infants en el mateix, fent-lo així més seu i afavorint 
l’estimació d’aquest patrimoni. 
 



 
Ruta dels Castells (en vermell) dins del terme de Begues (Font: Ajuntament de Begues) 
 
Per acabar aquesta introducció, només queda comentar que donat que l’any 2008 el 
CEB havia agafat el compromís d’organitzar la II Trobada d’Estudiosos i Centres 
d'Estudis d’Eramprunyà, vam pensar en destinar aquesta segona trobada als camins 
tradicionals de la baronia, de forma que podríem posar en comú tots els coneixements 
que disposaven els diferents estudiosos, i alhora seria una excel·lent plataforma per 
difondre el projecte del camí ral. El que també fou molt important, és que la necessitat 
de poder tirar endavant el projecte i de presentar-lo en la trobada, exigia tenir un 
coneixement detallat de per on passava el camí ral, i com que en aquell moment no 
sabíem què en quedava, calia fer un esforç d’investigació.       
 
Projecte de recuperació del camí ral: recerca i descripció. 
 
Esdevingut un camí local arrel de la construcció de la carretera d’Ordal a finals del 
s.XVIII, i abandonat després de la construcció de les carreteres de Begues a Gavà 
(1886) i de Begues a Olesa (1928), el record de l’existència del camí ral al seu pas per 
Begues s’estava esborrant tot i que encara porta el seu nom un tram del carrer principal 
que travessa el nucli urbà. Tanmateix, l’existència del camí ral està àmpliament 
documentada històricament, tant en documents escrits com en plànols de gran escala del 
Principat. En aquest sentit, l’abundant cartografia històrica existent, àmpliament 
recollida per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i accessible a través de la cartoteca 
digital (mapes de Catalunya, s. XVII-XX), ens permet conèixer a grans trets el traçat 
d’aquest (i d’altres) camins rals, que com veiem als mapes passava per Sant Boi, Sant 
Climent, Begues, Olesa, Les Gunyoles i Vilafranca.   
      

    
Dos mapes del corregiment de Barcelona, Compte de Darnius, 1716 (Font: ICC) 
 



     
Mapa de J. Aparici amb els “caminos reales” dibuixats tal com s’indica a la llegenda 
(1720, edició ampliada del 1769) (Font: ICC)  
 

    
Fragment i llegenda del mapa fet pel baró d’Eramprunyà F. X. De Garma el 1764(ICC)   
 

   
Carta militar francesa (Gouvion 1808), i detall del mapa de R. Yndar (1859), amb la 
carretera d’Ordal ja construïda (ICC)  
 
Però per recuperar aquests camins calia treballar a una escala més petita. En aquest 
sentit, els mapes més antics de detall són els geològics de Jaume Almera, fets a finals 
del s.XIX (1888-1900), seguits al cap de poc de les minutes municipals del 1914.  



Si bé el camí antic del castell sabíem que encara es conservava pràcticament 
íntegrament, amb una part important fossilitzada sota la vegetació de ribera de la riera 
de la Clota, del camí ral només en coneixíem alguns fragments, i a més no havia cap 
camí adequat per anar a peu de Begues a Olesa sense passar per la carretera. Calia per 
tant acabar de trobar el traçat per tal de poder-lo recuperar i senyalitzar, i posteriorment, 
definir els nous trams alternatius que calia utilitzar per compensar les possibles pèrdues 
causades per la construcció de la carretera de Begues a Olesa, o pel creixement 
urbanístic. En el cas del tram que baixava de Begues a Sant Climent, el problema era un 
altre: els camins hi eren (en millor o pitjor estat), però mentre a Begues hom deia que el 
camí ral era el que passava per la vall de Salom seguint les masies, a Sant Climent deien 
que era el que passava per la carena, seguint la carrerada. La discussió estava servida... 
 
Després de posar sobre el paper els coneixements que teníem i les possibles hipòtesis, el 
document de treball fou enviat als estudiosos que podien revisar-lo: en Jaume Vendrell 
estudiós de Sant Climent, en Xavier Sánchez, que ja havia recuperat un tram del camí 
ral a Sant Boi i havia penjat un interessant article a internet, en Miquel Vives de 
Martorell, que recentment havia fet la seva impressionant tesi sobre els camins del 
Penedès, Garraf i Baix Llobregat, i en Josep Campmany, que tot i quedar 
geogràficament al marge del camí ral, pels seus coneixements històrics i interès pels 
camins de la baronia de ben segur que podria aportar informació. I justament en Josep 
fou qui elaborà posteriorment un ric i detallat treball sobre el tram del camí ral entre 
Sant Climent i Begues, treball que en ser penjat a internet va començar a ser discutit a 
través del fòrum (del que es parla i reprodueix en un altre lloc d’aquesta publicació), i 
del que es publica aquí la tercera i definitiva versió.    
 
Aquestes recerques i discussions es van solapar amb la recerca in situ de les restes del 
camí, duent-se a terme diverses sortides de camp en companyia d’altres interessats i de 
coneixedors locals dels diferents trams. Tot i que de la totalitat del traçat dins del terme 
de Begues es disposava d’una excel·lent cartografia gràcies al mapa de l’any 1914, i 
sobretot al mapa del cadastre de l’any 1932, calia trobar evidències sobre el terreny, i la 
clau va ser el fet que el territori fos tan rocós. Gràcies a això, el pas de centenars de 
carros durant segles per aquest camí ha fet que on la roca mare aflorava quedessin 
gravades a la mateixa les roderes produïdes per l’erosió que feien les llantes de ferro, 
roderes que encara hi són, algunes d’uns 20 cm de fondària. A més, la seva localització 
sota l’espessa vegetació donava una especial emoció a la recerca, fos la feta per la 
canalla del APS, com la feta pels mateixos estudiosos i voluntaris que també ens 
emocionaven com criatures. A més de les roderes, sovint es trobaven els marges de 
pedra seca que o be delimitaven el camí (probablement per evitar la sortida del bestiar 
cap els camps, ja que el camí ral també era utilitzat com a carrerada), o be l’aguantaven 
quan passava per un terreny amb pendent lateral. El llarg abandó del camí però ha 
comportat que en molts trams hagin crescut arbres força grans dins de la mateixa secció 
del camí, cosa que junt amb els efectes de la ventada del mes de gener de 2009, han 
dificultat la recerca de molts trams.  
 
Tram Begues-Sant Climent 
Com dèiem aquest és el tram amb més dubtes, no perquè no es conservi, sinó perquè hi 
ha varies alternatives i l’elecció no és fàcil (veieu la reproducció del fòrum sobre el 
camí ral, així com el treball d’en Josep Campmany sobre el mateix). Sembla que el 
problema esdevé pel fet que el tram utilitzat ha canviat amb el temps, alhora que tot 
depèn de a què diem camí ral: si ens referim al camí que utilitzaven els reis per anar de 



Barcelona al Penedès i Tarragona, i que per ser patrimoni de la corona, d’aquí li vindria 
el nom de camí reial (després camí ral), o si anomenem així al camí que durant la 
darrera part de la història la gent ha fet servir per fer el mateix itinerari. Com que la 
opinió generalitzada és que aquest camí te el seu origen en la prehistòria, el període a 
abastar és tan ampli que els canvis són molt més que probables en molts trams, alhora 
que de molts períodes hi ha una total manca d’informació. En qualsevol cas, centrant-
nos en Begues i ajudats pel mapa de sota, podem dir el següent:   
 

 
Alternatives: en marró, el probable camí ral original per les marrades i la carrerada; 
en lila, pel Mas Alemany (MA) i la vall. En vermell, l’enllaç Pla de les Bruixes (*) - 
masies  per la Font del Pepa (FP), i en  morat l’enllaç per mitja costa (font CEB). 
 
De la Creu de Terme del s. XIV, situada entre Can Vendrell (Hostal d’en Garau al 
s.XVI) i l’antiga masia de Can Grau del Coll, baixa al Pla de les Bruixes (sota la Roca 
del Barret) per les Marrades d’en Grau. Asfaltat i parcialment modificat en el primer 
tram (als anys 70 es van eliminar alguns revolts que reduïen el pendent per convertir-lo 
en pista forestal a Torrelles, tot eliminant alhora un abeurador pels ramats), el tram vell 
que surt de la casa del “Sosiego” cap a la Roca del Barret resseguint el límit de terme 
està absolutament destrossat i de fet fa dècades que no s’hi passa amb cap cotxe a causa 
de la manca de manteniment. Per aquest motiu als anys 70 el propietari de la finca de 
Can Grau va obrir la pista que actualment s’utilitza per a baixar a la Roca del Barret per 
sota les Saleres. D’acord amb en Josep Clavé de la veïna masia torrellenca d’aquest 
nom, pel camí de les Marrades els carros hi podien baixar, però no pujar carregats a 
causa del pendent, per la qual cosa en aquest cas feien servir el camí del Mas Alemany o 
bé l’antic camí de Torrelles per la Beurada i l’Alzina (no pas l’actual).  
 



         
Dos trams de les Marrades absolutament erosionats pel pas de motos i els posteriors  
efectes de l’aigua en un sòl tou de conglomerats al Garraf vermell. 
 
Un cop al Pla de les Bruixes, hi ha dues possibilitats: per la carrerada o per la vall de la 
riera de Salom.  
 

 
Detall mapa geològic de J. Almera, 1888 (ICC). Amb puntejat els dos camins. 
 



 
Detall minuta municipal de Sant Climent 1914 (ICC), amb identificació del camí ral i la 
carrerada a la carena, i del camí de Sant Climent a Begues ala vall. 
 

    
Detalls minuta municipal de Begues de 1914 (ICC), i foto del Pla de les Bruixes, cruïlla 
de camins sota la Roca del Barret (Garraf vermell). 
 
Per la carrerada 
D’acord amb la documentació històrica i cartogràfica, el camí ral més antic seguia la 
carena de la serra, coincidint amb el camí ramader o carrerada; i també són d’aquesta 
opinió alguns climentons (però no pas tots, com diu en Pere Izquierdo al fòrum). En 
aquest cas, des del Pla de les Bruixes calia agafar el camí que puja al Puig d’Endí per 
Can Bruguera, sortejant en biaix la solana del cim per arribar a la carena (cal no 
confondre’l amb el modern tallafocs que puja dret costa a munt). El camí segueix 
després més o menys per la carena de la serra -coincidint majoritàriament amb la pista 
forestal actual- fins l’ermita del Roser, i després davalla per la carena cap el Coll de la, 
Creu seguint un tram actualment perdut però recuperable (les marrades de la pista actual 
són noves). Tot i que aquest camí té molts pendents en el seu traçat i el fa aparentment 
poc adequat pel pas de carros, les roderes el els trams no alterats evidencien que hi 
passaven (potser si anaven carregats només hi podien baixar). Tanmateix, cal tenir en 
compte que la pista forestal actual és relativament moderna, i que mig amagats entre la 
vegetació es poden trobar diversos trams de l’antic camí carener. Aquest camí apareix 
anomenat “Camí ral vell” en un mapa geològic del 1897 de Jaume Almera, i com a 
“Camí vell de la serra o carrerada” en el del 1900.  
 



 
Detall mapa geològic Almera 1897 on sembla que diu “camiral vell” 
 

 
Detall mapa geològic Almera 1900 on diu Cami vell de la Serra o Carrerada 
 



   
Puig d’Endí i serra cap a sant Climent.             Carrerada baixant a Can Bruguera 
 

       
La Carrerada costejant el Puig d’Endí i per la carena de la serra (Garraf negre). 
 
Si be no hem localitzat cap beguetà que recordi que per anar a Sant Climent es passés 
per la carrerada, això no treu que dos o més segles enrere, i de fet a l’època medieval, el 
camí carener fos el vertader camí ral. De fet el traçat carener era més fàcil de conservar i 
defensar-se d’emboscades que el de la vall, cosa força important en aquella època 
insegura en que se circulava a cavall o a peu. A més al ser més exposat també era més 
fàcil de vigilar des del castell (o punts de guaita més propers), sobretot si se circulava a 
cavall i si la carena es mantenia estratègicament desforestada.        
 
Per les masies 
D’altra banda, segons el record de la gent gran de Begues i d’alguns climentons, el camí 
ral seguia per la vall de Salom tot passant per les masies de Can Colomer i del Mas de 
les Valls, fins arribar al cementiri de Sant Climent. Coincidint amb aquesta apreciació, 
en els mapes del cadastre de 1932 (tant de Begues com de Sant Climent), s’anomena 
“Camino de Begas a San Clemente de Llobregat” el camí que sortint del Pla de les 
Bruixes costejava el vessant del Puig d’Endí i passa just per sobre les masies de Can 
Colomer de les Valls i del Mas de les Valls, per arribar a Sant Climent pel cementiri.  
 



      
Mapa del cadastre de 1932 de Begues i de S. Climent, on apareix el camí de mitja costa 
 
Es tracta d’un camí molt planer i de bon fer que també apareix al mapa de l’ed. Alpina 
del 1949 i que també es veu clarament en les fotos aèries del 1956 (vol americà). El 
tram de Begues es conserva molt bé, es detecten roderes i hi ha un bon marge de pedra 
seca sobre el que se sosté, però a Sant Climent està molt alterat per les ampliacions fetes 
amb excavadora. Tanmateix, cal dir que hi ha un tram amb doble pendent (primer puja i 
després baixa bruscament) que fou obert als anys 50 per instal·lar la línia elèctrica, 
mentre que el tram vell que seguia planer es va abandonar i actualment encara es pot 
trobar molt ben conservat entre l’espessa vegetació.  
 

 
Detall mapa excursionista de Garraf, ed. 1949 (Ed. Alpina) 
 



      
Tram de mitja costa, entre el Pla de les Bruixes i Can Colomer de les Valls 
 

 
Detall foto aèria vol americà 1956 
      
Cal dir tanmateix que tot el tram que costeja el Puig d’Endí des del Pla de les Bruixes a 
l’enllaç amb el que baixa del Mas Alemany (veieu més endavant), no apareix en els 
mapes anteriors al cadastre del 1932, és a dir, ni a les minutes del 1914 ni en els mapes 
geològics d’en J.Almera del 1891 i 1897. Sembla per tant que aquest fragment de camí 
és relativament modern (tot i que hi ha roderes fondes que proven un ús considerable, 
més remarcable pel fet que un cop oberta la carretera de Gavà el 1886 va perdre molta 



utilitat), pel que anteriorment o be no es podia baixar a la vall ni a les masies des del Pla 
de les Bruixes, o be s’hi baixava per la Font del Pepa seguint un camí molt perdut que 
s’entreveu en alguns dels mapes geològics de J.Almera.  
    
Pel Mas Alemany 
Si com dèiem abans no ens atenem al camí “reial” sinó al camí més utilitzat per anar de 
Barcelona a Vilafranca, hi ha una altre camí tant o més important que ja hem esmentat: 
el camí que baixava de Begues pel Mas Alemany i després seguia vora la riera de Salom 
passant per les masies de Can Colomer i el Mas de les Valls. Aquest és el camí veïnal 
documentat com a més important pels beguetans l’any 1855 per la seva utilitat per 
baixar a comerciar a Barcelona (AHDB OPP 2911), i és l’únic que llavors es 
considerava bo per carros, cosa que coincideix amb el comentari anteriorment exposat 
d’en Josep Clavé referent a les Marrades. Coincidint amb aquesta apreciació, en el mapa 
de Begues de 1914, aquest camí apareix marcat com a camí important, mentre que el de 
les Marrades apareix en discontinu (probablement pel seu mal estat). D’altra banda, 
aquest és el camí que apareix documentat en el mapa de Sant Climent de l’any 1915 
com a camí de Begues a Sant Climent (el mateix on al camí carener en diu Camí Ral i 
Carrerada), i és l’únic que apareix unint els dos pobles en el mapa de la Mancomunitat 
del 1922 i també en les primeres edicions del Mapa Topogràfic Nacional del IGE (full 
448 eds. any 1922 i 1949). També apareix clarament dibuixat als mapes geològics de J. 
Almera (1888-1900). Tanmateix, d’acord amb en Jaume Vendrell de Sant Climent, el 
camí que actualment passa per les masies i que apareix en tots aquests mapes ha de ser 
relativament nou, doncs la seva àvia li assegurava que per anar a les masies calia anar 
pel llit de la riera, on encara es conserven roderes. Podria ser per tant que el traçat que 
apareix en aquests mapes sigui d’un camí nou fet a finals del s.XIX per millorar 
l’anterior.     
 

   
Detall mapa Mancomunitat 1:100.000, 1922 (ICC) 
 

           
Detall mapa topogràfic IGE 1:50.000, 1922. S’observa el camí i la carrerada. 



 

           
Mas Alemany cap el 1890 (arxiu Capellades-CEB)         Roderes baixant pel camí. 
 

     
La riera de Salom quan travessa el camí.         Tram excavat paral·lel a la riera. 
 
Aquest camí és molt frescal, passa per varies fonts (font del Pepa, font de la Cadireta, 
font de Can Mas), té ombra a l’estiu i està arrecerat del vent a l’hivern, pel que sembla 
molt adequat en totes les estacions per a la gent en temps de pau. Només travessa la 
riera en un punt molt a la capçalera (just al canvi de terme Begues/Sant Climent), i per 
tant tampoc és massa vulnerable a les torrentades, tot i que s’enfanga amb certa facilitat 
i això causava problemes als carros carregats. Un dels trams, el situat entre la Font del 
Pepa i el punt on travessa la riera, passa encaixat de forma similar al tram de l’Estret de 
Roques entre Sant Boi i Sant Climent, detall que s’adiu a la forma de construir dels 
romans per tal d’estalviar pujades innecessàries. El Mas Alemany d’altra banda és una 
masia romànica (ara enrunada) del s. XIII relacionada amb el baró Guerau Alemany de 
Cervelló, qui la donà al Hospital de Cervelló a Olesa (Medina 2004) i que té una 
situació visualment estratègica de cara al castell, el qual queda força a prop. Associada a 
aquesta masia hi ha una antiga rajoleria de grans dimensions, així com una mica més a 
munt, coincidint amb l’antic topònim de Can Ferrers (s.XVI), es troben moltes escòries 
que semblen correspondre a una farga del s. XIV-XVI.   
 
Cal dir que no sabem per on passava el tram que baixava del pla de Begues al Mas 
Alemany abans de construir-se l’any 1886 la carretera de Gavà, si seguia més o menys 
els primers revolts del mateix traçat d’aquesta, o si pujava cap a Les Planes. En 
qualsevol cas, d’acord amb el plànol localitzat per en Josep Campmany de les finques 



de Gavà l’any 1863 (ABE, CD 22, UC 1140), sembla que el traçat de la carretera actual 
en terme de Gavà segueix molt fidelment el d’un antic camí veïnal, pel que 
probablement també ho feia en terme de Begues el tram superior del camí del Mas 
Alemany, el qual un cop al pla, passaria per l’actual carrer Rectoria arran de l’església 
vella i enllaçaria amb el camí ral just on hi ha la Creu de Terme.         
 
Resten encara alguns temes per aclarir, com per ex. si antigament des del Pla de les 
Bruixes es baixava a la riera per la font el Pepa com apareix al mapa d’en Almera (on 
enllaçaria amb el camí de Mas Alemany) sense passar per mitja costa, o si el tram a 
mitja costa del cementiri de Sant Climent a les masies és recent (finals del s.XIX) i 
anteriorment passava per la riera com comenta en Jaume Vendrell de Sant Climent. En 
qualsevol cas, i com a conclusió provisional, pensem que el camí ral medieval 
pròpiament dit era el carener de la carrerada, i per això n’ha quedat el nom, però el camí 
més utilitzat al llarg dels segles per la gent del país o pels que feien el trajecte 
Barcelona-Vilafranca, era el de la vall per les masies, utilitzant bé el tram de Can Grau 
per les Marrades o bé el del Mas Alemany segons necessitats i potser èpoques 
històriques. 
 
I a nivell general del camí, tot i que hem pogut definir el traçat del camí ral que seguien 
els carros entre els segles XIX i XX, no sabem –llevat del tram de la carrerada de Sant 
Climent- el traçat que tindria quan el camí només era de bast o ferradura. Sabem 
tanmateix que fa més de dos mil anys els ibers ja es movien per la zona: en Xavier 
Sánchez esmenta la localització de fragments de ceràmica ibèrica vora la carretera de 
Sant Boi a Sant Climent, i en el transcurs de la sortida col·lectiva pel camí ral de Begues 
a Olesa feta l’endemà de la II Trobada d’estudiosos d’Eramprunyà, ell mateix localitzà 
un fragment en el mateix camí (parcel·la 20 de la finca Montau). També sabem gràcies 
al promptuari militar de l’any 1814 localitzat pel mateix X. Sánchez, que per anar de 
Begues a Sant Climent a pas de tropa es trigava 2’5 hores, a Sant Boi 4, a l’Hospitalet 5 
i a Barcelona 6 i quart, i que d’acord amb aquest document el camí era de ferradura, 
però cal tenir en compte que no seguia només el camí ral, sinó que sembla que a 
l’alçada de Begues es desviava cap a Vilanova (probablement pel camí de Sitges). Cal 
tenir en compte que com a camí carreter per anar a Tarragona en aquella data ja existia 
la carretera d’Ordal, amb la qual era de difícil comparació... I també queda per definir, 
en el cas que els romans haguessin condicionat aquest camí pel pas de carros, quin 
traçat deuria seguir, i si en algun tram coincidia amb l’actual camí ral.   
       
Tram del pla de Begues 
De Can Grau del Coll, punt situat a l’extrem est del pla on hi ha la Creu de Terme del 
s.XIV (i on comença a baixar el camí ral cap a Sant Climent), fins pràcticament el Pou 
del Glaç, situat a l’extrem oest, per sota de la urbanització Begues Parc, el traçat és 
conegut i plenament urbà. De fet, l’únic i reduït tram no asfaltat que resta és vora la 
Creu del Joncar, tram on encara es veu alguna rodera. També és sense asfaltar però 
alterat pel pas soterrat de la canonada de la depuradora, el tram que segueix la riera vora 
el Pou del Glaç. La resta del camí ral és la via al costat de la qual es va anar edificant el 
poble de Begues des de mitjans del s. XIX, ja que anteriorment era un poble disseminat 
en masies, entre les quals destaquen a peu del camí ral les de Can Grau del Coll, Can 
Vendrell (antic Hostal d’en Grau) i Can Romagosa, així com l’Hostal Vell a la cruïlla 
amb el camí de Sitges, i posteriorment els Hostals de Cal Pere Vell i Cal Sastre. Bona 
part d’aquest tram de carretera (ara carrer) porta el nom de Camí Ral.    
  



 
Detall del mapa geològic de J. Almera, 1897 (ICC). Carretera a Gavà ja construïda, 
però cap a Olesa només  havia el camí ral. 
 

     
Can Grau del Coll i Creu de Terme, 1918.    Can Vendrell, abans Hostal d’en Garau.  
 

    
El camí ral al seu pas pel centre de Begues (1915 i 1931 aprox). 
 

       
Masies i ravals de la Barceloneta i Can Miró seguint el camí ral. 1905 i 1918 aprox.  
 



     
Cal Sastre i Hostal Vell, any 1950.        Carro al camí ral 
 
Tram Begues-Olesa 
Després de començar la casa per la teulada (varem començar a buscar el camí in situ 
sense haver buidat prèviament la cartografia antiga), la por inicial de que la carretera 
d’Olesa hagués aprofitat i destruït el camí ral es va esvair de seguida, doncs tot i que la 
vall de la riera de Begues és estreta, pràcticament no el va tocar, potser per no dificultar 
el trànsit local mentre la construïen, o per evitar que els carros fessin malbé el carretera 
un cop construïda (ens consta que el pas de carros amb llanta de ferro per la carretera 
fou prohibit durant molts anys). Dins del terme de Begues la millor font cartogràfica fou 
el cadastre, mentre que al cadastre d’Olesa no apareixia el camí i sort vam tenir del 
projecte de construcció de la carretera fet per la Diputació entre els anys 1915-18, on els 
plànols ens van ajudar a identificar alguns trams del camí ral preexistent. Amb menor 
precisió, el camí ral apareixia en mapes anteriors (minutes municipals del 1914, mapa 
geològic de J. Almera 1897, i primers mapes topogràfics nacionals del 1922). 
 

 
Detall mapa J.Almera 1897 (ICC), anterior a la carretera actual Begues-Olesa. 
 



  
Detall dels mapes de J. Almera 1897 i del mapa d’Olesa de 1914 (ICC). Ambdós són 
anteriors a la carretera actual Begues-Olesa, però ja existia la d’Olesa a Avinyonet. 
 

 
Detall minuta Begues 1914 (ICC), anterior a la carretera Begues-Olesa. 
 

 
1er Mapa Topogràfic Nacional 1:50.000. Instituto Geográfico y Estadístico, 1922.  



 
Detall mapa 1:100.000 Mancomunitat, 1922 (ICC) 

    
Fragment del plànol del projecte de carretera Begues-Olesa de 1915-18. En vermell el 
camí ral, en verdós el projecte de carretera (AHDB). A la dreta detall del mapa del 
cadastre Begues de 1932, amb la carretera actual a Olesa construïda l’any 1927, i el 
camí ral a sota amb dues variants. 
 
Aquest tram comença al Pou del Glaç, element associat al camí des del qual es portava 
gel al Hospital d’Olesa. Poc després als plànols antics hi ha una bifurcació d’un tram 
que baixava i travessava la riera i arribava a Cal Montau i les barbacoes, i un altre 
descrit com “atajo”, que segueix recte al sud de la riera fins travessar-la a l’alçada de les 
barbacoes. El primer està molt perdut i alterat per molts moviments de terres i és 
irrecuperable, mentre que el segon, que és el que apareix al mapa de J. Almera (1897), 
es troba en relatiu bon estat, amb diversos trams flanquejats per dos marges paral·lels 
molt separats que semblen provar el seu ús simultani com a camí ramader. Tanmateix la 
presència de moltes roderes prova que fou molt utilitzat. Hi ha però el problema de la 
nova depuradora, el recinte de la qual talla el camí, pel que és necessari obrir un pas nou 
per sortejar-la pel sud, o bé seguir un camí nou ja existent que la voreja més al nord. A 
partir de la depuradora, el camí es conserva en tot el seu traçat -tot i que molts trams 
actualment són impracticables (però recuperables) per l’excés de vegetació, 
especialment quan travessa la riera- fins arribar al revolt de la Cadira de Sant Cristòfol, 
just en el canvi de terme Begues/Olesa. En aquest revolt, les obres d’ampliació de la 
cimentera van ocupat el camí, pel que també cal definir un petit tram alternatiu. Un cop 
a la Cadira, i ja en terme d’Olesa, el camí es conserva en molt bon estat, amb un únic i 
petit tram a recuperar quan travessa la carretera abans de pujar al Pla de la Creu, així 
com més endavant cal netejar el tram final entre les vinyes i la riera que porta baixa al 
Hospital. En total el camí travessa la riera 11 vegades, dues més que les 9 que diu la 
tradició oral, restant per tant pendent d’aclarir si hi ha alguna errada en el traçat.  
 



         
Tram de camí ral vora el Pou del Glaç i imatge del pou als anys 20-30.  
 

      
Tram paral·lel a la carretera vora el Camp Peraire         Cadira de Sant Cristòfol  
 

                   
Travessa de la riera i baixant del Pla de la Creu cap el Hospital d’Olesa de Bonesvalls 
 



     
L’Hospital d’Olesa de Bonesvalls, construït el s. XIII pel descans dels viatgers. 
 
El camí segueix d’Olesa cap al Pont de Garró (Avinyonet) passant per Can Mitjans i la 
Gavarra, amb trams de gran bellesa sostinguts per marges de gran alçada. Tanmateix no 
hem localitzat cap mapa anterior a la construcció de la carretera d’Olesa a Avinyonet 
(1884-87), i com que en els plànols posteriors no surt el camí ral, hi ha alguns trams 
amb dubtes (concretament a la zona de Can Mitjans). Més enllà del terme d’Olesa, el 
camí puja entre espessa vegetació des del pont de Garró al coll del mateix nom per sota 
la carretera. En arribar al coll on hi ha el trencant de Can Ràfols dels Caus, la nova 
carretera el tallà bruscament quedant la Creu penjada dalt d’una penya a l’altre costat. A 
partir de la creu i tal com mostren els mapes antics del s. XVII i XVIII, el camí passa 
per les Gunyoles (on hi ha una gran torre romana), Sant Pere Molanta per Ferran i 
Vilafranca, aparentment pels camins rurals encara en ús, però tot aquest traçat encara 
està en estudi.   
           
Projectes de recuperació del camí ral 
 
Durant l’any 2009, els diversos ajuntaments per on passa el camí ral han mostrat interès 
en recuperar i potenciar aquest camí històric: Sant Boi i Sant Climent de Llobregat, 
Begues, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet, Vilafranca del Penedès..., doncs es veu com 
una excel·lent oportunitat d’establir una via verda i cultural per anar a peu des de 
Barcelona cap el sud de Catalunya passant per indrets històrics de gran interès que cal 
conèixer, conservar i recuperar per a les generacions futures. Tanmateix, d’acord amb el 
llibre de J. Rovira i  F. Miralles sobre les carrerades del Garraf-Penedès, en parlar de la 
“carrerada de Begues” -un tram de la qual coincideix amb el camí ral entre Begues i 
Avinyonet-, diu que també fou camí de Sant Jaume, amb parada a l’Hospital d’Olesa, i 
que seguia per Vilafranca cap a la Llacuna per pujar després cap a les terres de Lleida 
direcció a Galícia. Sens dubte és aquest un al·licient més per recuperar aquest antic camí 
mil·lenari com una via culta de passeig per comunicar comarques i cultures. Tot un 
repte pel segle XXI.     
 
Però el cas és que arrel de l’estat d’abandó en que es troben molts trams del camí, a més 
de senyalitzar-lo i documentar-lo cal fer una recuperació del camí, desbrossant la 
vegetació (si més no l’arbustiva i els arbres caiguts dins la secció del camí) i en alguns 
casos fins i tot cal anivellar alguns trams que les torrentades s’han endut literalment, 
deixant un barranc al seu lloc. Tota aquesta feina requereix d’un pressupost important 
que sens dubte alentirà tot el projecte, pel que cal anar treballant en la recerca de 
finançament. Amb aquesta finalitat, el projecte de la Ruta dels Castells i les subvencions 
que la Generalitat i la Diputació atorguen per neteja de camins poden ser un gran ajut. 



Cal tenir en compte però que per preservar els elements d’interès del camí ral (secció 
estreta, marges de pedra seca i roderes a la roca mare del paviment), la feina s’ha de fer 
manualment o amb molta cura, a més que per tal d’evitar que aquest camí esdevingui 
una ruta per vehicles motoritzats, és desitjable deixar arbres en peu dins de la secció del 
camí tal com s’ha fet exemplarment a Sant Boi en restaurar diversos trams del camí ral. 
Pel mateix motiu, cal evitar convertir aquest camí en una infraestructura més de 
prevenció d’incendis forestals, ja que les característiques que han de tenir aquestes vies 
són incompatibles amb el manteniment escrupolós de l’estructura i dels elements 
d’interès dels camins històrics, el manteniment dels quals és bàsic per preservar el seu 
valor històric, estètic i intangible.     
    
Projecte d’Aprenentatge i Servei: Joves pel Camí Ral    
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