
Projecte de reurbanització de 
l’avinguda Torres Vilaró fins la Collada

Què en saps?
Millores proposades pel CEB



Carretera construïda entre 1883 i 1889, 
inaugurada per la Festa Major del 1886

• Unia Begues amb l’estació de tren de Gavà.
• Enllaçava amb l’antic Camí Ral a la Creu del Joncar.



Algunes imatges antigues











Objecte i àmbit del projecte

• L’objecte del projecte és finalitzar la reurbanització de l’antiga carretera, 
substituïda per la variant, un cop fets els dos trams més urbans:
– Del Camí Ral (SES‐Coll de Campamar‐Can Romagosa).
– Del carrer Major (Can Romagosa‐Ajuntament).  

• L’àmbit del nou projecte és molt ampli: va de l’Ajuntament a la Collada.
• El projecte per tant és important ja que:

– Donarà una nova imatge a l’entrada tradicional de Begues.
– Afectarà les connexions entre els barris de llevant i el centre urbà.
– Ha de recollir el previst fa 25 anys al PGOB del 1997: convertir la “Recta dels 

Plàtans” en un passeig per a vianants i ciclistes.



Antecedents i estat actual del projecte 
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• 2018: inici de la tramitació del projecte encarregat per l’ajuntament a la Diputació.
• 12.11.2019: adjudicació de la redacció del projecte constructiu.  
• 13.7.2021: la Junta de Govern municipal aprova la minuta del conveni amb la 

Diputació.
• 29.7.2021: la Junta de Govern de la Diputació aprova inicialment el projecte

executiu.
• 3.8.2021: la Diputació publica al BOPB l’aprovació inicial del projecte i l’inici de

l’exposició pública en plenes vacances d’agost. 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.

• 15.9.2021: finalitza el període d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap
al∙legació (ningú no se n’ha assabentat).

• 17.9.2021: l’ajuntament publica una notícia a la web explicant les característiques
del projecte ja aprovat, sobre el qual diu que posa fil a l’agulla.

• 27.9.2021: 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, i que
el període per fer al∙legacions ja havia finalitzat el 15 de setembre.



• 5.10.2021: el CEB dóna a conèixer a la seva web el que havia succeït i reclama una
nova exposició pública.

• 25.10.2021: un dels partits polítics de la oposició envia un escrit a la Diputació
demanant un nou període d’exposició pública.

• 26.10.2021: el mateix partit fa una pregunta al ple de l’ajuntament al respecte.
Sense cap efecte, el projecte va ser retirat de la web de l’ajuntament els dies
següents.

• 30.11.2021: el mateix partit fa una nova pregunta al següent ple. El tinent d’alcalde
es limita a dir que el que es vulgui al∙legar s’enviï a la Diputació.

• 7.12.2021: vista la resposta del ple, el CEB envia un escrit a la Diputació reclamant
una nova exposició pública.

• 28.12.2021: en no rebre cap resposta el CEB envia les al∙legacions a la Diputació,
amb còpia al ajuntament, tot demanant altre cop una nova Exp. Pública oberta a
tots els veïns.

• 13.1.2022: el CEB demana local per a fer aquest acte informatiu.
• 1.2.2022: l’ajuntament diu al ple que té previst fer un acte informatiu del projecte.
• 4.2.2022: la Diputació proposa dictaminar la inadmissibilitat per extemporaneïtat

de les al∙legacions del CEB (i de BC).
• 19.3.2022: a data d’avui no hem rebut resposta a les al∙legacions.
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• Cal destacar que el mateix mes d’agost va sortir a exposició pública el projecte de
MAT conegut com Clúster Begues. Amb data 7.9.2021 l’ajuntament va presentar
unes al∙legacions en contra on en el preàmbul va manifestar el següent:

Antecedents i estat actual del projecte 
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• Malgrat considerar de mala fe fer coincidir el període d’informació pública amb les
vacances, malgrat que el projecte és d’iniciativa municipal, malgrat les queixes del CEB i
grups polítics de la oposició, i malgrat haver ocultat la exposició pública als veïns, no ens
consta que l’ajuntament hagi exigit a la Diputació una nova exposició pública, deixant
a tots els beguetans indefensos, i evidenciant una total manca de transparència, de
respecte i d’esperit democràtic.



Què creiem que ha de resoldre el 
projecte?

• Dignificar l’entrada a Begues.
• Convertir la recta dels Plàtans en un passeig per a vianants i

ciclistes.
• Assegurar un accés no motoritzat còmode i segur que

comuniqui el centre urbà amb l’església vella i el barri de la
Rectoria.

• Mantenir una bona connectivitat motoritzada entre els barris
de llevant i el centre urbà (on hi ha tots els comerços).

• Resoldre l’efecte barrera creat per la variant, que fa >20 anys
que va aïllar el barri de la Rectoria del Parc del Garraf.

• Garantir una connexió digna de l’antic camí ral de Barcelona a
Vilafranca a la Creu del Joncar.



Què preveu i quins aspectes cal 
millorar del projecte?

Croquis del projecte publicat el 17.9.2021 a la web municipal 
(finalitzat el període d’exposició pública). 



Què preveu i quins aspectes cal 
millorar del projecte?

‐ Recta dels Plàtans: carril mixt bicis+vianants, compartit amb cotxes i 
camions... Es va fer la variant paral∙lela per a preservar la recta dels Plàtans i 
convertir‐la en un passeig per vianants i ciclistes... 
‐Manca de connexió peatonal. Sembla que es preveu fer‐la fora de projecte, i 
de forma ortopèdica i incòmode (marrades, pujades i baixades). 



Quines són les propostes del CEB a 
debatre?

– Avançar la connexió de la recta dels Plàtans a la 
variant: 
• Deixant la major part exclusiva per a vianants i ciclistes.
• Facilitant el creuament de la variant per a accedir al 
Parc del Garraf.

– Donar continuïtat a tota la via de vianants, en 
paral∙lel a l’avinguda Torres Vilaró. 



La variant i els seus conflictes

La Variant de Begues va resoldre el transit de camions pel centre
del poble, però va generar un problema nou al tallar sense
resoldre’l el pas de diversos camins històrics en sentit nord‐sud
(vermell: passos tallats).



Camí tradicional que unia la Rectoria amb les 
Planes, castell d’Eramprunyà i Parc del Garraf 



Marrada de 1,67km actualment necessària per a accedir al camí de les 
Planes des de l’església vella (c. Rectoria sense voreres ni carrils). 
Marrada de 1’35km necessària segons projecte. 



Camí de les Planes, accés des de la Rectoria 
al Parc del Garraf, Clota, castell Eramprunyà

• D’ús habitual (ciclistes, veïns, escola St. Lluís...). 
• No és perillós (recta amb bona visibilitat), però no és apte per a gent gran ni 
hi ha avisos ni reductors de velocitat.    



Projecte Diba: tram Collada‐Creu Joncar
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Vianants

Vehicles

Bici

Manté pas cotxes i camions (1 sentit), + carril bici i vianants compartit



Proposta CEB autodesestimada: bidireccional c.Rectoria – Collada 
‐ Recta Plàtans exclusiva vianants i bicis.
‐ Accés i sortida rotonda: gasolinera, cal Paulo i c. Rectoria. Problema P. BUS.
‐ Travessa variant arriscat, semàfor discrecional? (massa forçat?).

1‐gasolinera

2‐cal Paulo 
3‐C.Rectoria

P?



Exemple rotonda Begues Park
Accés bidireccional carrer Ebre



Dificultats enllaç rotonda Collada
Gir camions amb volta prèvia rotonda



Vehicles dir. entrada Begues
Vehicles dir. sortida Gavà
Vianants i bicicletes

Proposta preferent CEB sector Rectoria 
‐ Recta Plàtans exclusiva per a vianants i bicis.
‐ Tram rotonda‐Rectoria unidireccional entrada vehicles (com ara).
‐ Incorporació a variant davant C. Rectoria amb semàfor discrecional vianants.



C.Paulo

P

Proposta CEB sector Rectoria 
‐ Recta Plàtans exclusiva per a vianants i bicis.
‐ Tram rotonda‐Rectoria unidireccional
‐ Incorporació a la variant davant C. Rectoria
‐ Pas a camí les Planes i Parc Garraf amb semàfor discrecional.



Proposta secundaria CEB sector Rectoria 
‐ Recta Plàtans exclusiva per a vianants i bicis.
‐ Tram rotonda‐Rectoria unidireccional entrada vehicles (com ara).
‐ Incorporació a variant davant C. Rectoria.
‐Travessa de la variant accés camí de les Planes vora la rotonda de la collada. 
(alternativa comentada però no grafiada a la xerrada del 19.3.2022).



Proposta CEB Sector Creu Joncar
‐ Recta Plàtans exclusiva vianants i bicis.
‐ Enllaç vianants amb camí ral (Creu Joncar) i continuïtat en paral∙lel avda. 



Projecte Diba Creu Joncar‐ centre urbà
Tram Joncar‐c.Pare Manyanet
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• Bidireccional vehicles (com ara). 
• Sense carril bici ni vianants (!?). 
• Sense incorporació carrer Pare Manyanet direcció Gavà. 
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Projecte Diba: tram c. Pineda – ajuntament
Unidireccional

Vianants

Vehicles

Bici
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Perquè no preveu carril bici ni pas vianants?

La UA Porta Llevant Nord delimita una Zona de Protecció 
paral∙lela, per on es pot fer passar el carril bici i pas vianants. 



Unitat Actuació Porta Llevant Nord
Carril vianants i bici per Zona Protecció



Proposta CEB 1 Mantenint la bidireccionalitat:
‐ Carril bici i vianants per Zona Protecció lateral. 
‐ Corregir radi enllaç rotonda cal Viudo (projecte 2002) per 
millorar seguretat.



CEB 1 bidireccional: Tram Pineda – Joncar 
‐ Vianants i bicis per Zona Protecció o travessar 2 cops carretera



Proposta CEB 2 unidireccional: Joncar‐c.Pineda
Si no es pot carril bici‐vianants per Zona Protecció lateral:
• Carril bici i vianants dins plataforma avda. (sense marrada). 
• Vehicles unidireccional: direcció sortida Gavà. 
• Entrada vehicles per carrer Pedraforca‐Pare Manyanet‐Pineda.
• Accés rotonda cal Viudo més segur. 



Proposta CEB 2 Joncar – c. Pineda
‐ Vehicles unidireccional: accés rotonda més segur.
‐ Marrada pels vehicles, no pels vianants.
‐ Part pas vianants i bicis rotonda per lateral Zona Protecció i 
resta per dins plataforma avda.



Proposta CEB 2 Joncar – c.Pineda (detall)
‐ Pas vianants i bicis paral∙lel enllaç rotonda per Zona Protecció, 
després dins secció carrer (1 sol sentit vehicles). 
‐ Vehicles unidireccional (accés rotonda +segur).
‐ Canvi ubicació parada bus (2 sentits) a c. Joncar.

P
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Proposta CEB 2 Tram c.Pineda
‐ Pas vianants i bicis per dins secció carrer actual (1 sentit vehicles)
‐ Accés vehicles possible pel carrer Pare Manyanet. 



Conclusions 
i temes de debat

• Considerem que cal i es pot millorar el projecte.
• Que cal permeabilitzar la variant per a poder accedir

lliurement al Parc del Garraf.
• Que el pas per a vianants i bicis ha de ser continu, pla i

còmode.
• Que la Recta dels Plàtans ha de ser, per fi, després de 25

anys, un passeig bonic, tranquil i segur, només apte per a
vianants i bicicletes.

• Que cal una nova Exposició Pública.



Moltes gràcies!

Centre d’Estudis Beguetans, l’Escorxador, 19 de març de 2022


