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Com l’estiueig i l’atzar han marcat el model de poble

Com no és el territori de Begues gràcies a l’estiueig
Projectes que mai van veure la llum



1773 projecte carretera de València: per l’Ordal
Begues deixa de ser lloc de pas important: el camí ral passa a ser veïnal... 

1873 plan de carreteras provinciales (Barcelona). 
Projecte de Ctra. a Vilanova per St. Climent, Begues i Olesa.  Que no es fa...



1899 Carreteras provinciales de Barcelona

Finalment no s’executa la ctra. a Vilanova 
Però es connecta Begues amb l’estació de FC de Gavà i Olesa amb Vilafranca 



1969 1er Pla General Ordenació Begues 
Xarxa de carreteres veïnals: a Vallirana, Sitges, Torrelles, Sant Climent i Castelldefels



1974 MOP “red arterial metropolitana”
Variant, + carreteres a Sitges i Castelldefels



1979 Contraproposta 1er ajuntament dem. al MOP 
Variant + carreteres a Sitges i Torrelles



1980 Proposta redefinició ajuntament
carreteres a Castelldefels i Sitges

Mas Roig

La Clota



1980 Proposta redefinició ajuntament 
carreteres a Castelldefels i Sitges



Enguany, al mig d’on anava la rotonda...
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Anys 60 -Arriben les urbanitzacions
Sense plànols ni permisos previs

• Urb. Plana Novella-Corral Nou (1964) 
• Urb. Les Planes (Valle de Begas) (1964)
• Urb. La Clota (1966, 1975)
• Urb. Vallgrassa (1967)
• Urb. Carxol (1968)
• Urb. Jacas (1971) 
• Urb. Vall del Teix (1971)
• Urb. La Fonollosa (1971)
• Urb. el Bruch (1971)
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Finals 60s 

Urbanitzable
PGO 1969

UNova filosofia urbanística
Ordanada i concentrada 

al pla de Begues
No es vol créixer com Vallirana o Gavà



1971 Accident abocador escombraries Barna. a Montjuic
3 alternatives nou abocador: Gavà, St Climent i Ripollet

S’escull el de Les Valls, a Sant Climent de Llobregat 



L’ajuntament de Barcelona compra la finca 
de les Valls, a tocar de Begues. 

A la vista de la carretera i amb la marinada estival:
...que portaria la pudor al poble: adéu estiuejants!. 



L’ajuntament de Begues ofereix una vall 
dels Comuns per a evitar la fi del futur... 

I és fa un gravíssim 
atemptat ecològic que 
encara paguem i pagarem.



El que mai s’hauria d’haver fet en un terreny
càrstic com el Garraf

• Contaminació subterrània (freàtic i pel riu Falconera a mar…).
• Contaminació aèria (30% efecte hibernacle AMB, avencs letals, i ara 

terratrèmols…).
• Destrucció d’una vall important del massís (futur Parc).

A canvi de:
– Arribada de l’aigua (resol el fre al creixement urb.).
– Millora carretera Gavà.
– Camí veïnal a Torrelles.
– Taxes importants pel pressupost municipal.

Beneficis locals / impacte global
- L’alcalde defensava els interessos del seu poble.
- L’Estat franquista obtenia el que volia sense oposició municipal.



1975 Accident greu de Fórmula 1 a Montjuic
Barcelona es queda sense circuït. 

Calia trobar un lloc alternatiu...



Alternativa 1: “Circuito permanente de Begas”

Coll Sostrell

Campgràs

La Morella

Pla de Querol



Alternativa 2: les Solius- Jaques-Puig de la Mola



Altre cop als Comuns de Begues
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Noves urbanitzacions properes a nucli urbà
Urbanitzacions sobre sòl forestal (no agrícola) 

Vol AMB 1970



Urbanització Valle de Begas (les Planes)
1970: aprovada i en execució



1970 Inici urbanització 2019 estat actual
Rajoleria artesanal

Urbanització Valle de Begas (Les Planes)
+ Restaurant-mueblé “Mi Burrito y yo”

Nou propietari: compra de la finca i les parcel·les ja venudes
Gràcies senyor Bonastre!.



1969: 1r Pla General Ordenació
Sòl urbanitzable 



Sòl urbanitzable 1969 (1r PGO)
Sòl urbanitzable 1982 (2n PGO)



Sòl urbanitzable 1969 (1r PGO)
Sòl urbanitzable 1982 (2n PGO)
Sòl urbanitzable 1997 (3r PGO vigent)
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Adéu al Parc 
del Garraf



Els espais protegits
“Regional Planning” de Rubió i Tudurí 1932

B



Parc del Garraf
D’haver-se executat les carreteres, urbanitzacions, 
pedreres i circuïts previstos, no hi hauria Parc. 

Projecte 1975 Aprovació 1986



Increment Parc + PEIN + XN2000 (2006)



Begues i Vallirana: 2 models de poble
2 municipis veïns de l’interior muntanyós 



Carretera Ordal Immigració 2ª a 1ª residencia

Comparatiu creixement població                Begues                Vallirana



Disminueix la població Increment urbanitzacions Creixement fort
malgrat 1rs urbanitzacions Creixement baix respecte AMB d’acord amb AMB

Habitants

Begues: edificis segons any construcció (www.amb.cat)



Habitants empadronats
Edificis construïts (Font: AMB cens 2011)
Habitants potencials: cases x 4 habitants/casa 

Habitants 

Edificis

Evolució de la població i del nombre d’edificis a Begues



Comparatiu actual ús del sòl Begues-Vallirana

Sòl urbà Espais naturals protegits
Pol·lígons Industrials Carreteres
Pedreres

Begues

Vallirana



Punt sud Subestació

Pedrera Readymix

Abocador Vall de Joan

Radars Rascler

El que es podia haver evitat



El que hem d’evitar

Desplaçament línia elèctrica 
a l’espai protegit

Carretera 
Torrelles



El que tenim i hem de preservar

Els espais protegits
-Parc del Garraf
-Xarxa Natura 2000

El cinturó de transició
-Paisatge tradicional, proper i habitual.
-Coixí esmorteïdor d’impactes.
-Molt vulnerable.

Espai 
protegit    

SNU 
no protegit

Sòl  
Urbanitzable



Sòl urbanitzable 1997 SNU no protegit
Plans parcials no desenvolupats. Ho compactem tot?.
Urbanitzarem el coixí no protegit?. On i quan posem el límit?.  

Quin poble volem? 



Moltes gràcies!
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