Informe del CEB a la Comissió de Patrimoni i Estètica del 29.11.2021
1- Camí del Roure
L’antic camí històric i públic de Begues al Roure, Mas Traval i Campgràs (apareix als plànols del
cadastre del 1933 i te codi 9000-9999 CA) va quedar tallat fa anys pel tancament de la finca
segregada del Roure, i un cop venuda la resta de la finca i iniciada la rehabilitació de les
Casetes del Roure s’ha tancat la variant alternativa que era en ús. Aquesta situació va ser
tractada a la reunió de la CP del 6.6.2019 reclamant-ne la restitució del pas per algun camí
alternatiu.

Captura de pantalla del Sigpac on es pot comprovar el codi 9000 CA del cadastre del camí que
passa pel Roure.
El projecte de camí alternatiu proposat ara per la propietat (opció 3 en blau a la seva proposta)
s’allunya molt del traçat original, fa una notable marrada i té uns pendents molt superiors als
dels camins històrics i especialment quan eren aptes per carros com era el cas. Tanmateix, en
ser un traçat nou a mitja costa del Puig Castellar per dins d’un espai natural protegit per la
XN2000, implica un gran impacte ambiental. Per tots aquests motius el CEB proposa una
alternativa molt més curta i planera, que a penes modifica i se separa del traçat original, però
que alhora es separa tant de la Masia del Roure com de les Casetes del Roure (guions vermells
al plànol adjunt). El traçat passaria just per fora de la finca segregada del Roure, arran del seu
límit oest amb la resta de la finca on hi ha propietat de les Casetes del Roure, pel que no
s’afecten terceres propietats. El cost econòmic i ambiental seria molt menor i el respecte del
traçat històric molt superior.

En groc el camí històric, rosa alternativa d’ús recent per les Casetes del Roure, blau cel proposta
de la propietat, guions vermells proposta CEB
Per un altre costat, cal esmentar que l’eixamplament del camí per a facilitar el gir dels camions
de bombers preveu crear un talús vertical de 6m no permès per la normativa vigent sobre
rebaix de terres en SNU (MP.nº 9 del PGOU, art.22).
2- Casetes del Roure
La documentació aportada permet visualitzar l’estat final (o molt avançada) de la rehabilitació
del conjunt de les Casetes del Roure, així com el resultat del seguiment arqueològic de les
excavacions efectuades. En primer lloc destacar i agrair el respecte i voluntat de preservar el
patrimoni que han tingut el promotor i els tècnics que han executat el projecte. Hi ha però
alguns aspectes que valorem molt negativament, com són els següents:
-

Durant les obres prèvies es va detectar una petita construcció annexa al mur de
ponent de la construcció més antiga que per la seva situació i característiques podria
correspondre al veritable forn del vidre (on es posava la llenya). Aquest element
quedava afectat pel rebaix de terres que es volia fer en aquell costat.

A la dreta del mur i del portal antic adovellat
s’observa l’arcada del petit cos que podia allotjar el forn de vidre.

Fitxes de la memòria final del seguiment arqueològic de les Casetes del Roure signat per Manel
Edo i Elicinia Fierro on es destaca el possible forn de vidre.

Secció del projecte on s’observa que l’element destacat quedaria afectat pel rebaix de terres.
Com s’observa al’informe presentat pel promotor, les obres dutes a terme han fet una
excavació molt més potent del previst al projecte, portant-se per endavant totes les restes que
podien haver del forn (a sota dues fotografies extretes del’informe aportat).

Moviments de terres a la base del mur de ponent des del sud i des del nord.
D’acord amb el que consta l’informe sembla que el seguiment arqueològic es va iniciar quan
les excavacions ja s’havien iniciat i aquell element ja havia desaparegut, motiu pel qual ni tan
sols l’esmenta. Per tant, aquest interessant element ha estat destruït de forma irreversible
sense ni tan sols haver-lo documentat. Per un altre costat, cal esmentar que els talussos
verticals d’aquestes característiques no estan permesos per la normativa vigent en SNU (MP.nº
9 del PGOU, art.22 b).
3- Casa Cervelló, tub de fums
La instal·lació del tub de fums a la casa Cervelló ja va ser tractada a la reunió anterior de la CP,
sobre la qual el CEB va informar favorablement. Posteriorment el propietari va elaborar
l’exhaustiu document d’al·legacions que ara s’ha adjuntat, el qual un cop estudiat pel CEB
considerem que justifica perfectament la idoneïtat de l’obra executada. Per part del CEB doncs
ens reiterem en la nostra posició anterior de considerar adequada, integrada i respectuosa
l’obra executada.
Volem destacar però la incorrecció de l’afirmació que es fa en l’informe municipal quan a
l’apartat sobre normativa d’aplicació es fa referència a l’art. 187.2 del decret legislatiu 1/2010

de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, segons al qual estan
subjectes a llicencia les intervencions en els bens sotmesos a un règim de protecció
patrimonial cultural o urbanística, atès que la Casa Cervelló no gaudeix hores d’ara de cap
protecció.
4- Cal Fusteret (entitat 2)
El projecte de rehabilitació de l’entitat 2 de cal Fusteret també va ser objecte de la CP anterior,
la qual va considerar necessari demanar al promotor que presentés un estudi històricarquitectònic de conjunt per tal de justificar si el tractament de la façana i de la tanca
s’integraven en el conjunt i respectaven els seus valors. Vista aquesta nova i extensa
documentació, mantenim la nostra posició anterior favorable al projecte, tot destacant el
següent:
Pel que fa a la façana, l’estudi justifica el revestiment de la façana de l’entitat 2 amb arrebossat
de junta plena per tal de donar-li un tractament de conjunt amb el de les entitats adossades (1,
3 i 4) així com amb la casa d’enfront del c/St. Cristòfol nº1. L’estudi també demostra que la
planta baixa del mateix cos ja havia tingut un revestiment pobre d’aquest tipus abans de
construir-se el pis de sobre cap a l’any 1915. Diferenciar el revestiment de l’entitat 2 respecte
el de les entitats que l’envolten justament trencaria el tractament de conjunt que el promotor
vol donar-li, trencament i diferenciació que mai no ha existit. Tanmateix, el projecte inicial i
aprovat ja preveu i justifica que les entitats 5 i 6 tinguin un revestiment diferenciat similar al
que havien tingut durant el s.XX, pel que en el conjunt de cal Fusteret es mantindrà la
coexistència dels dos períodes històric-arquitectònics.
Pel que fa a la tanca, l’estudi justifica el manteniment de la tanca moderna amb barana de
fusta per l’entitat 2 (i 1), de forma que es preserva aquest element. Alhora, preveu que a la
tanca del costat nord es modifiqui el portal per tal de donar-li el tractament de portal de barri
que es va perdre a cal Fusteret quan a començaments del s.XX es va construir la nova tanca.
Atès que incloure un portal amb coberta de teuladeta en aquella altra entrada no altera cap
element d’interès i que alhora permetria explicar els dos períodes que ha viscut el conjunt, i
atès que com es mostra a l’estudi esmentat hi ha altres masies de Begues (com can Sadurní i
cal Sacaire) que conserven els dos portals, l’antic i el nou, considerem encertada la proposta.
De fet el CEB ja es va manifestar a favor de recuperar la tanca i portal tradicionals que cal
Fusteret havia tingut al s.XIX segons memòria oral, essent aquests elements arquitectònics els
propis de l’època d’inseguretat durant la qual es van construir la masia (justament per donar
més seguretat a la rectoria).

Proposta de recuperació portal de barri
Essent conscients i coneixedors que es va demanar al promotor de realitzar un estudi històricarquitectònic de conjunt per tal de justificar si el tractament de la façana i de la tanca
s’integraven en el conjunt i respectaven els seus valors, que aquest estudi es va elaborar i
lliurar a l’ajuntament juntament amb l’informe sol·licitat a l’arquitecte del projecte, i que la
valoració d’aquesta nova documentació és el motiu a tractar en la present comissió, no
entenem perquè aquesta documentació no es va trametre inicialment a la comissió, i quan es
va fer més tard no estava completa (no hem rebut l’informe de l’arquitecte), pel que demanem
que es procuri tenir més cura i que es faciliti sempre als membres de la comissió tota la
documentació relacionada amb els temes a tractar.
5- Rehabilitació parcial Cal Ritu
La propietat de cal Ritu o Mas Pasqual preveu rehabilitar la construcció annexa a la casa
principal. El projecte no preveu canvis significatius en façana. Es tracta d’un cos antic sobre el
qual sembla que es va adossar la masia principal. L’informe municipal destaca alguns elements
sobre els quals proposa portar-los a la discussió de la CP.
-

Instal·lació de 2 finestres “velux” a la coberta:

L’obertura d’aquestes finestres en coberta preveu donar la il·luminació i ventilació
necessàries a les cambres sense afectar la façana. S’observa que justament s’han situat al
vessant de teulat que mira al nord, motiu pel quan no són visibles des de la façana ni des
de la via pública. Atès que no generen cap impacte significatiu no hi trobem inconvenient.
-

Instal·lació d’una finestra horitzontal:

Per tal de donar llum i ventilació a un cos interior de planta semisoterrada, el promotor
preveu fer una petita finestra que per manca d’espai no pot mantenir el format vertical
tradicional de les cases antigues. La finestra se situa a la cara nord (no en façana) i a la part
basal del mur, motiu pel qual (i per la poca superfície de la mateixa) no destaca ni altera
significativament aquella façana. Tanmateix cal esmentar que a Begues hi ha masies molt
antigues que tenen petites obertures horitzontals, com ara el Mas Traval i el Mas Roig
(adjuntem imatges). Per tant, no es pot dir que la proposta sigui una excepció respecte les
característiques tradicionals de les obertures a les cases antigues de Begues.

Dues finestres de proporcions horitzontals en masies molt antigues: Mas Traval i Mas Roig
-

Caneló i baixant en façana:

L’informe municipal planteja la possibilitat de posar un caneló i baixant per a recollir les
aigües pluvials de la teulada a al façana. El promotor no preveu fer-ho (potser per las
escassa superfície del llençol d’aquell tram de teulada, o per la suficiència del ràfec actual),
i en cas de fer-se suposaria posar una instal·lació no preexistent a la façana principal que
n’alteraria els valors arquitectònica (ocultació del ràfec per ex.). Des del CEB no la
considerem desitjable.
-

Seguiment arqueològic del subsòl:

Atès que la construcció d’aquest cos annex probablement és molt antiga i anterior a la
construcció principal, considerem totalment encertada la proposta inclosa l’informe
municipal de fer un seguiment arqueològic de qualsevol moviment de terres o intervenció
en el subsòl.

6- Desplaçament barraca de cal Tot (Bon Solei)
Ja fa molts anys que es coneix l’elevat interès de conservació de la barraca de pedra seca de cal
Tot, element totalment excepcional a Begues per la seva mida i estructura quadrada. De fet la
barraca ja ha estat restaurada vàries vegades i senyalitzada amb el vist i plau del seu anterior
propietari. Igualment ha estat inclosa entre els elements a protegir pel catàleg de patrimoni.

La barraca queda partida per la divisòria de dues parcel·les, una de les quals, la que conté la
major part (amb la porta d’entrada) ha estat venuda recentment. El nou propietari proposa
enderrocar-la i desplaçar-la a algun terreny públic proper, deixant a càrrec de l’ajuntament la
seva reconstrucció amb l’assessorament del CEB (entenem que amb el cost a càrrec del
propietari).
El CEB considera un mal precedent que un element de patrimoni tan valuós com aquest pugui
ser enderrocat i traslladat simplement perquè fa nosa al seu nou propietari. La problemàtica
de la conservació d’aquesta barraca ja era coneguda des de fa anys tan per part de
l’ajuntament com de la propietat, i no es pot dir que sigui un perjudici sobrevingut. Tanmateix,
reconstruir des de la base i de bell nou un element d’aquests característiques (pedra seca) de
forma idèntica és impossible, i sempre serà una aproximació més o menys reeixida. Per tot
això des del CEB considerem que cal trobar una alternativa que no impliqui el seu enderroc i
desplaçament. En aquest sentit, només veiem dues possibilitats: la unificació de les 2 parcel·les
en una mateixa propietat, o bé que es faci un retranqueig en els límits de forma que quedi
plenament dins de la propietat que en té la porta i la major part de dita barraca.
Altres temes que el CEB vol posar sobre la taula de la Comissió de Patrimoni
Sobre l’acta de la CP del 14.12.2020
Al preàmbul de l’acta de la comissió de patrimoni de 14.12.2020 es manifesta un rebuig a
l’informe lliurat pel CEB que no pot ser acceptat per aquesta entitat. Els documents que
elaborem estan consensuats i signats per la junta en el seu conjunt, pel que recullen l’opinió de
l’entitat. No es pot pretendre modificar-los per les discrepàncies que pugui tenir l’ajuntament
amb el seu contingut, pel que en el futur no es tornaran a modificar. Tanmateix, com ja hem

reclamat altres vegades, aquests documents redactats específicament per a ser lliurats a la
Comissió han de ser referenciats a l’acta i formar part del dossier documental de cada reunió
de la Comissió, cosa que no es fa. D’altra banda, en aquest mateix preàmbul hi ha alguna
errada sorprenent com és considerar al Sr. Jordi Dolz arquitecte de la Casa Cervelló.
Dins del punt 2 manca indicar a la p. 3 que l’enderroc a que es fa referència en el text és el de
la casa de l’Av. Torres Vilaró 18. Dins del text del mateix punt 2 hi ha afirmacions i difamacions
contra el CEB que considerem molt greus i inadmissibles. No es pot tractar de la forma que es
desprèn de l’acta a un representant d’una entitat que forma part de la Comissió.
Finalment esmentar que les actes, per a un millor funcionament, haurien de ser trameses en
forma d’esborrany als membres assistents pocs dies després de la seva celebració per a la seva
revisió i esmena, doncs un any després és impossible recordar el que es va dir amb la precisió
necessària per a fer les esmenes oportunes.
Petició d’ampliació de la Comissió de Patrimoni i Estètica
Atès que la nova entitat AREB (Associació per a la Recerca Etnològica de Begues) ja fa anys que
existeix i està plenament consolidada, atès que la seva finalitat és la recerca sobre els aspectes
etnològics de Begues, els quals són inseparables de la història, i atès que acull experts en
arquitectura i menestralia tradicionals, considerem que seria convenient i positiu pel patrimoni
de Begues, per a una major pluralitat d’opinions i per a una major participació de la ciutadania,
que un representant de la mateixa formés part d’aquesta comissió.
Sobre el Catàleg de Patrimoni
Considerem molt trist que un document tan rellevant i extraordinari com el Catàleg de
Patrimoni (pendent des de l’any 1997 i que afectarà de forma molt important als propietaris
de tots els elements del patrimoni de Begues, sigui aprovat inicialment sense passar per la CP i
sense passar pel Ple.
Per la importància i complexitat d’aquest document, sol·licitem que l’exposició pública sigui de
3 mesos i que passi per la CP.
Sobre els informes del CEB a la CP
Sol·licitem que l’existència d’aquest i tots els informes que el CEB presenta a la CP siguin
relacionats i constin a l’acta i que els documents s’incorporin al dossier documental de cada
comissió.
Centre d’Estudis Beguetans, 28 de novembre de 2021
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