
 
 
 

 
Na Elicinia Fierro Milà amb DNI 53311059-A com a presidenta i en representació del 
Centre d’Estudis Beguetans, entitat amb domicili social al Passeig de l’Església 1 de 
Begues, i NIF G61253712, la qual d’acord amb el seus estatuts té entre els seus 
objectius vetllar per la conservació del patrimoni històric, cultural i natural de Begues, 
assabentada que en data de 15 de setembre va finalitzar el període d’exposició pública 
del projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera BV-2041 (camí Ral) 
entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM. Begues” sense que l’ajuntament l’hagués 

publicitat degudament, tramitem les següents: 
 
 

AL·LEGACIONS  
 
 
ANTECEDENTS 
 

Per situar-nos el projecte es refereix a la reurbanització del tram de la carretera vella 
BV-2041, també anomenada avinguda Torres Vilaró, des de l’alçada de l’ajuntament 
fins la rotonda de la Collada, pel que inclou també la recta dels Plàtans situada entre la 
rotonda de Cal Viudo i la de la Collada, arbreda inclosa al precatàleg d’elements del 
patrimoni a preservar inclosos al PGOB l’any 1997. 
 
El 13 de juliol de 2021 la Junta de Govern municipal aprova la minuta del conveni amb 
la Diputació. Aquest acord es dona a conèixer públicament el dia 2 d’agost. 
 
El 26 de juliol la Junta de Govern municipal aprova la modificació del conveni amb la 
Diputació on s’introdueixen aclariments en el cas de possibles expropiacions. No serà 
fins el 17 de setembre que l’ajuntament donarà a conèixer públicament aquest acord.   
 
El 29 de juliol la Junta de Govern de la Diputació aprova inicialment el projecte 
executiu i el 3 d’agost es publica al BOPB. L’ajuntament no penja ni comunica per cap 
mitjà a la ciutadania l’inici d’aquesta exposició pública malgrat que al punt 2n de 
l’anunci d’exposició pública diu que s’exposarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament.   
 
El 17 de setembre l’ajuntament publica una notícia a la web explicant les 
característiques definitives del projecte executiu, sobre el qual diu que posa fil a 
l’agulla.   
 
El 27 de setembre l’ajuntament penja a la web el projecte. És llavors quan la 
ciutadania s’assabenta de que el projecte s’havia posat a exposició pública el 3 
d’agost, que el període per fer al·legacions havia finalitzat el 15 de setembre (2 dies 
abans de publicar la notícia del 17 de setembre), i que havia estat aprovat 
definitivament per la Diputació aquell mateix dia sense que s’hagués rebut cap 
al·legació en contra (l’aprovació va sortir l’endemà al BOPB).    
 
Cal dir que en el mateix mes d’agost va sortir a exposició pública el projecte de MAT 
de Forestalia conegut com Clúster Begues, contra el qual el propi ajuntament va 
presentar al·legacions en contra amb data de 7.9.2021, en el preàmbul de les quals 
manifesta el següent:  



 
 
 

 
 
És sorprenent que manifestant encertadament una queixa com aquesta, en el cas 
d’aquest projecte promogut pel mateix ajuntament es faci el mateix que allà denuncia, 
tot deixant la pròpia ciutadania de Begues en la més absoluta indefensió.  
 
Davant d’aquesta situació, l’entitat que signa aquestes al·legacions (CEB) va penjar en 
data de 5.10.2021 un escrit a la seva web donant a conèixer el que havia succeït i 
reclamant una nova exposició pública (no s’ha rebut cap resposta).    
 
Amb data de 25.10.2021 un dels partits polítics de la oposició va enviar un escrit a la 
Diputació demanant un nou període d’exposició pública (no ens consta cap resposta 
escrita), i l’endemà va fer una pregunta al ple de l’ajuntament al respecte. El projecte 
va ser retirat de la web de l’ajuntament els dies següents. 
 
El mateix partit de la oposició va fer una nova pregunta a l’efecte en el ple següent del 
30 de novembre, però la resposta oral del tinent d’alcalde va ser desentendre’s del 
tema tot indicant que el que es volgués al·legar s’enviés a la Diputació. Vista aquesta 
resposta el CEB va enviar un escrit a la Diputació amb data de 7.12.2021 reclamant 
una nova exposició pública.   
 
Davant de tots aquests silencis per resposta i malgrat que no s’ha obert un nou 
període d’exposició pública com ha estat reiteradament sol·licitat per la ciutadania de 
Begues, presentem les nostres al·legacions per tal que es pugui valorar la importància 
dels canvis proposats i la necessitat de sotmetre el projecte a una nova exposició 
pública, alhora que es promogui el debat i participació de la ciutadania en un projecte 
tan important com aquest. Demanem alhora que se’ns convidi a una reunió amb 
ajuntament i responsables del projecte de la Diputació de Barcelona per tal de poder 
debatre les diferents propostes plantejades.  
 
 
 
 



 
 
 
IMPORTÀNCIA DEL PROJECTE 

 
A part de donar continuïtat a l’allargament de la urbanització del Camí Ral i carrer 
Major des del inici del centre urbà fins la Collada, considerem que aquest projecte ha 
de tenir presents i donar solució a diversos aspectes i mancances molt importants:   

- Cal tenir molt present que l’arranjament que es faci suposarà (ja ho és) la 
imatge principal d’entrada del poble de Begues, pel que ha de ser digne i 
atractiva.  

- En aquest sentit, la conversió de la “recta dels Plàtans” en un passeig per a 
vianants i ciclistes ja estava prevista al PGOB de l’any 1997, i ha estat 
llargament reivindicada pels veïns. La construcció de la variant en paral·lel a la 
mateixa tenia justament la finalitat de preservar la recta dels Plàtans (tram 1) 
per a fer-ho possible.   

- Ha de donar resposta a la necessitat dels veïns de la Rectoria de disposar d’un 
accés no motoritzat i còmode al nucli urbà, una mancança que no tenen altres 
barris antics, i una discriminació de la qual el barri es queixa des de fa 24 anys 
(els que fa que es va aprovar el PGOB), i especialment des de que fa més de 
10 anys es va construir el pas no motoritzat / carril bici des de la urbanització 
de Begues Park al centre urbà.  

• Ha de resoldre l’efecte barrera que la construcció de la variant va suposar al 
tallar el camí públic de les Planes, únic accés dels veïns de la Rectoria al parc 
del Garraf i a paratges tan estimats com el Pedró, la font Sangonera, la Clota i 
el castell d’Eramprunyà. Per a accedir a aquests espais, els veïns (així com 
molts ciclistes) actualment no tenen més remei que saltar les tanques de la 
variant i travessar-la pel mig sense cap pas segur (el més habitual), o be fer 
una llarga marrada de 1,6 km passant per l’escola Sant Lluís, la rotonda de la 
Creu del Joncar i cal Viudo, o be escurçar una mica aquesta marrada passant 
pel mig de la carretera vella (amb el risc que comporta en venir els vehicles per 
l’esquena) fins la rotonda de Cal Viudo, sense que la major part d’aquestes 
marrades inclogui voreres o carrils per ciclistes i vianants. 

• El projecte ha de resoldre la connexió i continuïtat del camí ral de Barcelona a 
Vilafranca (camí històric mil·lenari en procés de recuperació), amb el que hi ha 
un solapament total des de la Creu del Joncar fins el nucli urbà (tram 2.1, 2.2 i 
2.3), essent necessari dignificar la connexió. 

 
El projecte presentat no resol cap d’aquestes problemes: la recta dels Plàtans no es 
converteix en un passeig ja que s’hi manté la circulació motoritzada (no hi caben 
alhora camions, bicicletes i vianants); no es preveu una connexió de vianants còmoda i 
contínua entre la Rectoria i el centre urbà (no hi ha projecte de pas entre la Creu del 
Joncar i l’avinguda Pare Manyanet, tram 2.1, i el pas actual és incomplert), donant-se 
el cas que en un plànol penjat a la web (i que no forma part del projecte) per a resoldre 
aquesta connexió es dibuixa una marrada igualment incomplerta, absurda i incòmoda); 
i no resolt el tall i efecte barrera de la variant entre el carrer Rectoria i el camí de les 
Planes, doncs l’alternativa que ofereix és fer igualment una llarga marrada fins la 
rotonda de cal Viudo. El projecte tampoc no preveu la substitució dels plàtans perduts 
els darrers anys a la recta dels Plàtans. 

 



 
 
 

La recta dels Plàtans, element que identifica i embelleix l’entrada de Begues 
 

 
Plànol publicat per l’ajuntament a la web on s’aprecia la marrada del pas de vianants 
proposat fora de projecte.  
 
AL·LEGACIONS 

 
Demanem que el projecte incideixi i resolgui totes aquestes mancances i perjudicis 
que acabem d’esmentar, coordinant-se amb les altres administracions afectades quan 
calgui (titular variant, etc.) i, si fos necessari per a fer-ho possible, fent una nova 
modificació del PGOB, ja que absurdament diversos trams de la carretera queden dins 
de l’àmbit d’alguns plans urbanístics, els quals a més potser no es faran mai i en part  
estan caducats. És necessari deshipotecar aquesta situació que lliga de mans 



 
 
 
l’ajuntament alhora de desenvolupar projectes com aquest i que perjudica els 
interessos col·lectius del poble.  
 
La proposta que presentem amb aquestes al·legacions (veure figures adjuntes) pretén 
resoldre totes aquestes mancances, oferint en alguns casos vàries alternatives. 
Llegenda dels plànols:  
 

- Blau: circulació motoritzada direcció Gavà 
- Vermell: circulació motoritzada direcció Olesa  
- Groc: circulació no motoritzada (ciclistes i vianants)   

 
Demanem per tant que el projecte es modifiqui en el següents aspectes: 
 
Primer 

Desplaçar la connexió /incorporació dels vehicles a la variant, després de que surten 
de la gasolinera i del carrer Rectoria, al davant de l’entroncament amb el carrer 
Rectoria, fent allà el pas de vianants per a travessar-la i accedir al camí de les Planes 
(proposem que es faci amb regulació semafòrica discrecional per tal de minimitzar els 
perjudicis al transit). La visibilitat és molt bona i permet fer un pas segur aprofitant que 
la incorporació dels vehicles des de la carretera vella aconsella establir una reducció 
de velocitat. 
 

 
Figura 1a: entroncament de la recta dels Plàtans amb la variant, eliminant la connexió 
actual propera a la creu del Joncar.  
 



 
 
 

Figura 1b: detall de l’entroncament de la recta dels Plàtans i el carrer Rectoria amb la 
variant, i del pas per creuar la variant amb regulació semafòrica discrecional. La P 
indica la parada del Bus.  

 
Segon 

Deixar lliure la recta dels Plàtans per a vianants i ciclistes exclusivament fins la rotonda 
de cal Viudo, i adequar la connexió amb el camí ral a l’alçada de la Creu del Joncar 
sense afectar les antigues roderes existents gravades a la roca mare ja esmentades al 
PGOB (art.22.1). Reposar els plàtans perduts en tota la recta: recordem que els 
plàtans existents entre la Collada i la Creu del Joncar estan inclosos al mateix article 
del precatàleg, així com al Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg 
de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Begues actualment sotmès a 
exposició pública, i per tant s’han de preservar i restituir. Altrament aquest destacat 
element que identifica i dignifica l’entrada de Begues es perdria irremissiblement amb 
la mort progressiva dels plàtans per senectut. Proposem també que s’arrenqui tot 
l’asfalt d’aquest tram i que es faci un paviment de terra compactat, i que la separació 
entre el carril bici i el de vianants sigui molt poc aparent per a no afectar l’estètica i 
bellesa del tram.   
 



 
 
 

 
Figura 2: Incorporació actual a la variant davant la Creu del Joncar anul·lada, amb 
reposició dels plàtans perduts. A l’esquerra en groc carril bici (per baix) i pas de 
vianants (per dalt), reduint la marrada d’aquest per a coincidir en un pas comú. 
Connexió amb el camí ral a la Creu del Joncar.      
 
Tercer 

Connectar els carrils de ciclistes i vianants entre la Creu del Joncar i el carrer Pare 
Manyanet (tram 2.1). En tots dos casos (3a i 3b) proposem mantenir el gir d’accés al 
carrer Pare Manyanet des de l’av. Torres Vilaró sentit Gavà: 
 

a) per la mateixa carretera (passat el revolt), donant un sol sentit de circulació 
motoritzada unidireccional en direcció Gavà per a fer la incorporació a la 
rotonda més segura i per a poder encabir el carril bici i pas de vianants en 
el tram recte. Proposem desviar la circulació motoritzada sentit centre pels 
carrers del Joncar, Pedraforca i Pare Manyanet. En el tram de sobre la 
rotonda pensem que és preferible separar el carril bici del de vianants. 
Tanmateix caldria buscar un nou lloc de la parada del Bus direcció centre (a 
la rotonda?) al quedar suprimit el sentit bidireccional. 
 



 
 
 

Figura 3: Proposta d’allargar el sentit de circulació unidireccional (direcció Gavà) de 
tota l’av. Torres Vilaró, des de l’entroncament amb el carrer Pare Manyanet i la rotonda 
del cal Viudo.  
 

 
Figura 3a1: detall de la proposta unidireccional pel tram d’accés a la rotonda del cal 
Viudo. Carril bici pel pas inferior (resseguin el carril d’incorporació a la rotonda) i pas 
de vianants superior, seguint el pas actual amb un nou enllaç al punt comú de travessa 
del carrer Creu del Joncar.  
 



 
 
 

 
Figura 3a2: detall de la proposta unidireccional pel tram de connexió amb el carrer 
Pare Manyanet. Proposem mantenir l’accés al carrer Pare Manyanet, així com des 
d’aquest al carril lateral bidireccional propi de les cases de l’av. Torres Vilaró nº54-74.   
 

b) mantenint la bidireccionalitat motoritzada i fent el carril i pas de vianants pel 
costat nord, darrera la filera de plàtans. Si això no fos possible per estar afectat per un 
pla urbanístic pendent, mentrestant aquest no es desenvolupi caldria fer passar el 
carril bici i de vianants pel carril lateral inferior, tot travessant 2 vegades l’avinguda 
bidireccional, amb els riscos que això comporta. En cas de mantenir la bidireccionalitat 
també proposem que es millori el radi de la connexió a la rotonda per a fer-la més 
segura. El projecte inicial del 2002 tenia un radi més regular i segur. 

 



 
 
 

 
Figura 3b: detall de la proposta de modificacions del projecte bidireccional pel tram de 
connexió amb el carrer Pare Manyanet. Si el carril bici no es pot passar pel costat 
nord, caldria fer-lo passar pel carril lateral inferior (discontinu).   
 

 
Figura 3c: rotonda de cal Viudo: en vermell s’ha solapat el projecte del 2002, on 
s’aprecia que el radi de la incorporació a l’av. Torres Vilaró és més regular i segur pel 
pas de 2 vehicles en sentit contrari. 
 



 
 
 

   
Figura 3d: projecte original de la rotonda de cal Viudo (2002). La línia lila indica l’eix de 
la incorporació actual. En groc proposta de carril bici.  
 
Som conscients de les dificultats tècniques i/o incomoditats de les diferents propostes 
(diferencia de nivell entre la variant i la recta dels Plàtans, un sol sentit a l’avda. Torres 
Vilaró des del centre urbà fins la rotonda de cal Viudo, possible necessitat de modificar 
el PGOB per a corregir la limitació creada pels plans urbanístics veïns), però pensem 
que les millores que portaria en molts sentits superen amb escreix els perjudicis. 
Evidentment hi ha altres alternatives per a assolir els mateixos objectius, però les que 
proposem ens semblen les millors. 
 
En definitiva, per incompliment del propi ajuntament en no penjar ni comunicar a la 
ciutadania l’inici de la exposició pública com corresponia (ni facilitar cap debat ni 
participació), i per indefensió dels veïns de Begues, pensem que l’ajuntament ha de 
reclamar a la Diputació de Barcelona que se suspengui l’aprovació definitiva del 
projecte i sigui sotmès a una nova exposició pública que permeti la participació de la 
ciutadania. 
 
 
 

A Begues, 28 de desembre de 2021 

 

 

 

 

  


