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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 es troba a 
exposició pública el projecte de Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, històrics i ambientals de Begues, tramitem les següents: 
 

 
AL·LEGACIONS  

 
ANTECEDENTS 
 

Celebrem que finalment surti a exposició pública el projecte de Pla Especial urbanístic de 

protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Begues (en 

endavant PEUPIC) previst al PGOB vigent des del 1997. Un informe preliminar amb una 

valoració del projecte ja va ser exposada pel CEB a la reunió de la Comissió de Manteniment 

del Patrimoni i Estètica celebrada el 18.1.2022 a la sala de plens de l’ajuntament de Begues.  

 

Atès que no s’ha rebut cap resposta a les peticions expressades al informe esmentat i atès que 

no s’ha rebut l’acta de la reunió malgrat haver-la demanat al secretari, desconeixem quines de 

les peticions efectuades han estat valorades positivament o negativament per l’ajuntament i la 

Diputació, pel que en aquest document ens reiterem en la seva petició. Tot i això, atès que 

aquell era un document preliminar, les peticions definitives són les incloses en aquestes 

al·legacions que dividim en dues parts.  

 

PRIMERA PART:  

Consideracions i al·legacions generals  

 

Sobre la comunicació als propietaris afectats 

 

Essent un projecte tan important que afecta molts propietaris (i en molts casos les seves 

vivendes permanents), volem manifestar la nostra queixa per la manca de notificació 

personalitzada amb una carta nominal a cadascun dels propietaris afectats per la inclusió del 

seu habitatge al catàleg, indicant el nivell de protecció proposat, fet que suposa indefensió. 

Només s’ha deixat a les bústies d’alguns veïns (no a tots els afectats) un document que no va 

dirigit a ningú, on tan sols es diu que “la seva finca podria estar inclosa en el catàleg”, amb una 

informació molt escassa i un plànol il·legible, i remetent a la documentació penjada a la web o 

a l’oficina d’atenció al ciutadà per a esbrinar-ho. Malgrat que a l’informe presentat a la reunió 

de la Comissió del 18.1.22 ja vam demanar que aprofitant la pròrroga de l’exposició pública 

s’aprofités per enviar un escrit personalitzat a cada propietari afectat comunicant-li que la seva 

propietat està inclosa al catàleg, no ens consta que s’hagi fet. En cas que torni a haver-hi una 

exposició pública pels canvis que es facin al projecte, sol·licitem que es comuniqui amb 

claredat i concreció als propietaris directament afectats. 



 

2 
 

 

Sobre la composició de la Comissió de Patrimoni 

 

El PGOU vigent del 1997 estableix que caldrà crear una Comissió de Patrimoni i n’exposa qui en 

formarà part, tot establint que l’ajuntament “concretarà les entitats del municipi que la 

componen”, i així s’ha fet des de la seva creació oficial l’any 2008. L’article 11 de la normativa 

del PEUPIC, però, només parla de la composició de la Comissió a nivell municipal, sense fer cap 

esment a les entitats. Entenem que ha estat un lapsus atès que el pla especial no pot contradir 

una normativa superior (PGOU), i per això atès que sense la presència de les entitats la 

comissió no tindria cap sentit, demanem que se’n faci referència. I també demanem que les 

entitats tinguin dret a dos representants per tal de poder fer aportacions i deliberacions més 

enriquides malgrat que només tinguin dret a un vot cadascuna.   

Finalment, considerem i demanem que també en formin part els representants polítics dels 

partits a l’oposició, tal com havia estat durant molts anys (fins al 2016) per tal de facilitar la 

participació dels representants polítics de tota la ciutadania.  

 

Sobre les propostes de declaració de BCIN i BCIL 

 

El PEUPIC preveu la declaració de BCIL per la masia de Can Vendrell. El fet que sigui l’única 

masia que es proposa catalogar així sembla que respongui a alguna diferenciació important 

respecte altres masies antigues. Certament és l’única masia existent a Begues del tipus 

basilical, i atès que abans de les obres de rehabilitació del 2012 conservava en un estat 

excepcional moltes de les seves característiques originals, aquesta declaració podria haver 

estat encertada. Però durant la seva rehabilitació es va permetre l’enderroc d’alguns elements 

importantíssims i inseparables que encara tenia, com el cos annex amb la terrassa (la més 

antiga de Begues, situada sobre un cos original coetani amb la resta de la masia) i el porxo 

adossat a la tanca del barri (amb una porta amb carreus als brancals i una llinda de pedra de 

gran interès), per la qual cosa ara ja no té sentit. Tenint en compte que el fet de ser BCIL dona 

peu a obtenir ajuts per part de la Generalitat, donar-li aquesta possibilitat només a aquesta 

masia quan es va malmetre d’aquesta forma seria un mal precedent, llevat que l’ajut estigués 

condicionat a la reconstrucció dels elements destruïts.   

 

Tanmateix, no s’entén per quin motiu no es proposa declarar BCIL altres masies de gran 

interès, com són les antigues cases pairals de Can Sadurní, Can Grau del Coll, Can Romagosa, 

Can Martí, l’Alzina, Can Pau, Can Figueres, les Planes, Mas Traval, Mas Ferrer, Mas Roig, Can 

Rigol, la Parellada, Can Térmens, Mas Grau, Carxol, Mas Pasqual i la Massana, i fins i tot la 

Rectoria Vella, que també funcionava com una explotació agrícola, i que és un dels edificis més 

antics i representatius de Begues. Per tot l’esmentat, considerem i demanem que totes 

aquestes masies pairals esmentades (Rectoria Vella inclosa i mantenint en aquest cas Can 

Vendrell) siguin declarades BCIL. De fet, pensem que totes les edificacions amb nivell de 

protecció NP1, NP2 i NP3 haurien de ser declarades BCIL per tal de poder accedir a ajuts de la 

Generalitat i ser incloses al Catàleg de Patrimoni Cultural Català.     
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Finalment, atesa la importància clarament supralocal de la cova de can Sadurní, demanem que 

es proposi a la Generalitat la seva declaració com a BCIN.  

 

Beneficis fiscals 

 

Atès que la inclusió d’edificis i altres propietats privades al PEUPIC genera perjudicis als seus 

propietaris (limitacions i sobrecostos) en benefici de la societat, que en pot gaudir d’una forma 

o altra, cal que aquells siguin compensats. Al PEUPIC en reconeix la necessitat, però no defineix 

de quina manera, cosa que genera una absoluta indefensió i injustícia. Considerem que el 

PEUPIC ha de definir en el document que s’aprovi unes compensacions mínimes de base, com 

ara la no aplicació de taxes per les obres de rehabilitació, i una reducció de l’IBI que 

s’incrementi proporcionalment en augmentar el nivell de protecció de l’element catalogat. 

Tenint en compte que els BCIN estan exempts de l’IBI, pensem que una rebaixa del 75% pels 

NP1 i NP2, del 50% pels NP3 i del 25% pels NP4 seria el mínim a aplicar per a compensar els 

perjudicis i estimular la seva conservació i millora.     

 

Elements a incloure al Catàleg i canvis de nivell de protecció  

 

En primer lloc, destacar que dins dels diferents llistats, la relació d’elements protegits no 

segueix cap ordre comprensible (ni tipològic, ni cronològic, ni alfabètic...), cosa que atès que 

alguns llistats són molt llargs dificulta tant la localització d’elements concrets com una visió 

global. Seria desitjable si més no incloure un índex doble alfabètic i tipològic que porti a la fitxa 

de cada element. 

 

En segon lloc, considerem que hi ha diversos elements de gran interès que no s’han inclòs i 

que cal preservar (i, per tant, incloure al catàleg), tant pel que fa a edificis com a altres tipus 

d’elements. Tot seguit els relacionem i en justifiquem l’interès.   

 

Edificis 

A part de les masies més o menys disperses pel municipi, a Begues hi ha un conjunt 

d’edificacions històriques agrupades en petits ravals que també cal preservar, atès que és 

aquest model urbanístic el que va caracteritzar la trama urbana de Begues durant el segle XIX i 

la primera part del XX. De fet, atès que les torretes d’estiueig que es van construir a partir dels 

anys 30 del s. XX estaven destinades a segones residències, i que no ha estat fins finals del 

mateix segle que aquestes han començat a convertir-se en habitatges permanents, podem dir 

que és en aquells ravals on ha viscut la gran majoria de població beguetana durant els segles 

XIX i XX (al nucli del carrer Major fins i tot s’hi van establir molts propietaris de masies 

disperses, que en restar abandonades s’han anat perdent). És, per tant, aquest model 

constructiu dels ravals (les cases de cos entre mitgeres) junt amb les masies, el que reflecteix la 

forma de vida tradicional dels beguetans, i és, en conseqüència, un model d’obligada 

preservació per a entendre i explicar la història d’aquest poble.  
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Malauradament, algun d’aquests ravals, com el de la Barceloneta, ha estat severament 

transformat tot i estar precatalogat com a conjunt al PGOB. Altres ravals com els de Sant Martí 

i el de la Rectoria ja gaudeixen d’un pla especial específic de protecció, trobant-se en procés de 

redacció el del raval de Campamar. Resten però sense cap pla especial en curs alguns ravals 

com el de Santa Eulàlia i els carrers de Sant Domènec i Sant Jaume, i el mateix es pot dir del 

carrer Major, centre urbà de Begues per excel·lència, en tots els quals el procés de 

modernització de les façanes o de substitució d’algunes edificacions ja ha fet molt de mal a la 

seva imatge tradicional de conjunt. Finalment, hi ha un raval que no té cap consideració en el 

PEUPIC i que creiem que cal diferenciar i preservar com els altres malgrat una certa 

discontinuïtat; ens referim al de les cases Miró (al camí ral, abans de la Barceloneta i 

Campamar). Aquest raval té el seu origen en unes edificacions del s. XVI (malauradament molt 

reformades i irreconeixibles), al qual s’afegirien diverses cases de cos i masies al llarg del s. XIX. 

En general el PEUPIC ja preveu la preservació d’aquests ravals classificant-los amb el nivell 

Ambiental (NP4), però hi ha algunes mancances que considerem que cal corregir.  

 

Algunes mancances històriques ja són irrecuperables, com per exemple el conjunt urbà més 

antic (del s. XVI o potser anterior) conegut com “La Plaça”, el qual va ser enderrocat just l’inici 

de la guerra civil, i per això atès que la resta de nuclis o ravals són molt més moderns 

(majoritàriament del s. XIX) ja no ens queda cap edifici urbà del s. XVI i XVII. Del s. XVIII només 

es conserven les primeres cases edificades al raval de Sant Martí (les quals ja gaudeixen d’una 

certa protecció), i una petita casa mig oblidada fins fa poc que havia estat adossada a l’Hostal 

Vell: cal Tal·lara, la qual el PEUPIC esmenta sense definir si cal o no incloure-la al catàleg, 

deixant pendent la decisió a la Comissió de Patrimoni. Llevat d’aquestes excepcions (que 

evidentment cal preservar completament), i de les preexistents a les formacions dels ravals, 

com la rectoria vella i Can Romagosa, la resta de cases antigues que conformen els ravals són 

del s. XIX.    

 

Per a preservar aquests conjunts o ravals, a part de classificar-los amb el nivell Ambiental NP4, 

en els plànols 3 i 5 de detall del Volum I del PEUPIC s’assenyalen amb un ombreig algunes 

edificacions que “destaquen dins del conjunt”, establint-se a les fitxes corresponents a aquests 

àmbits que les edificacions així assenyalades “han de conservar les façanes principals (o parts) 

originals i la seva composició, així com els elements característics (decoracions, tanques, 

portes...)”, però no gaudeixen de cap nivell de protecció que les diferenciï de la resta de les 

cases sense un interès especial d’aquests conjunts. Aquestes edificacions també apareixen 

assenyalades en els alçats, però no disposen de fitxa pròpia i ni tan sols s’identifiquen amb el 

número de policia a la fitxa del sector, cosa que considerem que genera indefensió, per la qual 

cosa considerem que cal individualitzar amb el seu número de policia i dotar-les d’una fitxa 

específica per a evitar confusions com passa amb un error detectat al carrer del Carme (vegeu 

més endavant). D’altra banda, les edificacions afectades per aquest nivell de protecció també 

han de poder gaudir dels beneficis fiscals previstos per a les catalogades, i per aixó a més 

d’estar clarament identificades cal que quedi clar que gaudeixen d’aquest dret.   
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Sol·licitem, per tant, que les façanes incloses dins dels conjunts de NP4 destacades amb 

l’ombreig siguin classificades com a NP3, que s’identifiquin clarament amb una fitxa i el seu 

núm. de policia, i que gaudeixin de beneficis compensatoris com els altres edificis protegits. 

Tanmateix, en alguns d’aquests conjunts (especialment al carrer Major) considerem que 

manca destacar amb l’ombreig (i classificar com NP3) diverses façanes antigues molt 

característiques, les quals indicarem a l’apartat següent.     

 

Edificacions del s. XVIII: 

- Cal Tal·lara (documentada l’any 1765 com a ja existent objecte de reforma, i datada 

de l’any 1700 segons el cadastre), es troba adossada a la paret de ponent de l’Hostal 

Vell, únic fragment aquest que resta d’aquesta masia del s. XIV (abans Mas Girona i 

abans Hostal de l’Albareda). Al s. XVIII al camí ral encara hi havia molt poques cases: 

Can Grau del Coll, Can Vendrell, el conjunt entre mitgeres de l’antic graner del baró i 

les cases del Comú (enderrocades l’any 1936), Can Romagosa, l’Hostal Vell (amb les 

casetes adossades de cal Tal·lara i el Sindicat vell), les cases Miró i potser Campamar 

de Baix (cal Tabaco). Actualment, cal Tal·lara, és la casa més antiga que queda al centre 

urbà, després de Can Romagosa i Can Martí, i l’única que no és pròpiament una masia, 

per la qual cosa té un valor únic, tot i la seva senzillesa i, per tant, demanem que sigui 

inclosa al catàleg com a NP3.   

- Cal Tabaco, o Campamar de Baix (documentada el 1782), malgrat ser dins del nucli 

històric de Campamar, hauria d’estar individualitzat com a masia del s. XVIII a la que al 

s. XIX es va adossar la resta formant un conjunt de cases entre mitgeres. Figura 

ombrejada als plànols però no identificat o relacionat. 

- Cal Setanta (al Raval, carrer del Carme 17). És de les més antigues i menys alterades 

del Raval, de l’any 1700 segons cadastre, caldria individualitzar-la per a assegurar una 

millor preservació. L’edifici està destacat i ombrejat als plànols, però no identificat o 

relacionat. 

- La Ferreria (carrer del Carme 11). L’edifici està destacat i ombrejat als plànols, però no 

identificat o relacionat. 

- Cal Ferrer o ca l’Estoig (carrer del Carme 13). Als plànols 3 (10-16) i 05 (5-6), s’ha 

ombrejat –creiem que per error- la casa del costat (núm. 15), ja que a l’alçat es destaca 

correctament la casa núm. 13, la qual caldria identificar i relacionar.  

- Demanem que aquestes 4 cases del s. XVIII situades al raval de Sant Martí estiguin 

clarament relacionades, identificades i catalogades com NP3.     

 

Edificacions del s. XIX: 

Totes les indicades considerem que han de ser catalogades com NP3. 

 

Al raval cases Miró (Camí Ral): 

- Demanem que es delimiti com a conjunt (NP2) l’alineació de cases entre mitgeres que 

hi ha en el Camí Ral entre el carrer Rosa Ximenis i el Camí de Cal Frare. Dins d’aquest 

conjunt demanem que s’assenyali amb ombreig i s’identifiquin les següents 
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edificacions: al costat nord: núm. 106, 104, 102, 100, 98, 96, 90, i al costat sud: núm. 

101, 91, 75, 7. 

 

Al carrer Major: 

Convé preservar i indicar clarament les que encara conserven la tipologia del XIX o inicis del XX 

sense gaires alteracions. Algunes (en cursiva) ja estan destacades amb ombreig als plànols, 

però no identificades, mentre que les que indiquem amb negreta no estan destacades i 

considerem que ho han d’estar: 

- Al costat nord: 21, 45, 53 i 61. 

- Al costat sud: 4, 8, 10, 20, 24, 26, 28, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58 i 60. Caldria afegir entre 

aquestes ca la Llúcia (amb façana al c. Àngel Guimerà 9, ara amb l’entrada tapiada), 

actualment amb entrada pel c. Major 8, la tipologia i ubicació de la qual fa pensar que 

podria ser anterior a la resta (s. XVIII?).   

 

Al barri de la Rectoria: 

- Cal Marianet o ca la Filomena (c. Rectoria 18), no protegida ni destacada amb ombreig 

específicament malgrat ser del s. XIX com la majoria de les que conformen el barri. 

Almenys caldria destacar-la amb ombreig. 

- Porxo de cal Gaietano (c. Rectoria 14): considerem que cal incloure el porxo com a 

element inseparable a preservar (cal ombrejar-lo) per formar part de la imatge 

característica i original de la masia.   

 

Al Raval de Sant Martí: 

- Cal Petróleo, c. Gavà 3. 

 

Masies disseminades: 

- Cal Tallaret, que ha estat desqualificada per haver perdut aparentment les seves 

característiques originals, però atès que en part són recuperables considerem 

convenient incloure-la al catàleg. 

 

Edificacions s. XX: 

Torretes d’estiueig dels anys 30:  

Algunes d’aquestes són molt petites i d’una sola planta, la protecció hauria de permetre 

l’ampliació sempre que s’integri amb la resta del volum original: 

- Cal Tayadella (c. Rectoria 19), amb la seva pèrgola. 

- Can Gamundi (c. Collada 20) 

- Al carrer de la Salut: núm. 1, 4, 6 i 9: totes elles coetànies a les ja incloses (núm. 8, 10, 

12). En el cas de la núm. 1, amb un significat especial per haver estat el “mando” 

republicà durant la guerra civil. L’àmbit de conjunt (NP4) s’ha d’ampliar per a incloure 

aquestes 4 cases). 

- Edifici de la Nau, d’Àngel Martínez 

- L’ampliació del Cementiri nou, obra de Blai Pérez.  
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- Edifici de la Llar d’infants: Projecte inicial i dues ampliacions. Esmentar Arquitectes: 

Gabriel Cabrafiga, Eulàlia  Riera i Àngel Martínez.  

- Diverses cases a l’estil de l’Escola de Barcelona:  

o La casa Rigo de la Collada, situada en un indret singular, al c. Mallorca 2a.  

o Casa unifamiliar aïllada a Begues Parc, al carrer Duero 20, cantonada c. Ebre.  

o Casa situada al final de carrer Castelldefels 9 (Cal Viudu).  

 

Corrals: 

El corral de Valldossera (al límit amb Olesa) no està relacionat i ho hauria d’estar atès que se’n 

relacionen altres amb un estat similar. Coord. 405569/4576952. 

 

Barraques: 

Hi ha un parell de barraques de gran interès que no s’esmenten ni figuren als plànols i cal 

afegir: 

- Barraca amb sostre de volta de canó coneguda com “la Mesquita”, dins d’una parcel·la 

indeterminada de Mas Ferrer. 

- Barraca dels Matoners (amb 4 obertures, possible lletera, situada a la carrerada de 

Jaques, coord. 406358/4574931). 

 

Altres elements 

 

Elements de l’aigua 

Basses i cocones, totes elles molt importants per la conservació de la biodiversitat (amfibis, 

invertebrats aquàtics, abeuradors pels ocells i mamífers...). Les basses que s’indiquen a 

continuació no consten al text ni als plànols i cal preservar-les: 

- Bassa de can Pau (pou) No surt al mapa. Coord. 409007/4578104 

- Bassa de la Clota, única que conserva vegetació aquàtica amb boga (Typha sp.). Coord. 

411164/4574373 

- Bassa de cal Pepet de la Creu. Coord. 408710/4574721. 

- Basses (2) del cementiri vell. Coord. 411771/4575777. 

- Bassa del Campgràs. Coord. 408888/4575445 

- Basses (2) de la pedrera de Montau II. Coord. 406675/4576948 i 406626/4576932. 

- Bassa Blanca, que dona nom al barri. Dins jardí c. La Morella 2 (vegetació destruïda fa 

pocs anys, però la bassa encara és existent i cal recuperar la vegetació).  

Rieres no esmentades a la fitxa i cal esmentar: 

- De l’Alzina. 

- De can Sadurní. 

- De can Figueres.  

- A manca del pendent pla especial rieres previst al PGOB, aquest document ha de 

contemplar alguns requisits mínims per a la seva preservació. Cal destacar que les 

rieres són béns públics i que, per tant, no es perjudica cap propietari privat.  

o Les rieres en SNU han de preservar el seu llit i la vegetació de ribera intactes, i 

per això no s’hi ha de fer cap tractament. En el cas de la riera de Begues, les 
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graves procedents de la pedrera en actiu que baixen pel fondo de les Covetes 

han reblert tots els petits pèlags on es conservava aigua aprofitable per la 

fauna (cal tenir en compte que només baixa aigua quan hi ha episodis forts de 

pluges). De fet, s’ha format un llit de sorra continu que ja arriba a Olesa el qual 

a més de tapar la Cadira de Sant Cristòfol facilita la circulació de motos i 

bicicletes per dins la llera. Malgrat que queda fora de les funcions d’aquest 

catàleg, cal que la normativa prohibeixi, penalitzi i obligui els infractors a 

restaurar les rieres afectades per abocaments d’aquests tipus.      

o Les rieres en Sòl Urbà poden tenir un gran valor en aportar una gran 

biodiversitat a les zones urbanes, des d’ocells (sovint d’espècies protegides) 

que canten i fan més fàcil el contacte estrat amb la natura, a amfibis que 

consumeixen mosquits i altres insectes. És, per tant, molt important mantenir 

la llera natural (sense cimentar), minimitzar tant com sigui possible els 

soterraments, i conservar les bardisses que creixen a les seves vores evitant 

estassades exhaustives. En el cas del tram cimentat de la riera de can Figueres 

(carrer d’Ardenya), caldria retirar el ciment, o si més no conservar els llims que 

permeten la conservació de vegetació i biodiversitat.     

o A l’annex 2 adjuntem plànols amb els trams de riera amb bardisses i vegetació 

de ribera de gran valor per la biodiversitat que cal preservar.  

 

Arbres i altra vegetació 

Adjuntem com Annex 1 un document explicatiu més ampli que el que segueix sobre les 

propostes per la conservació de la biodiversitat elaborat expressament pel biòleg beguetà Rafa 

González.  

 

Arbres 

El llistat previst al catàleg és excessivament reduït i fins i tot es deixa exemplars existents 

inclosos al PGOB que cal mantenir. Malgrat entenem que tots els grans arbres existents a les 

rieres ja queden protegits, en destaquem alguns. Al full excel de l’Annex 3 relacionem (amb 

noms i coordenades) els arbres que considerem de major interès i que demanem que siguin 

inclosos al catàleg. Diferenciem els arbres en sòl agroforestal (AF) dels urbans, siguin en espais 

públics (UPb) o dins jardins particulars (UPR). A l’Annex 4 hi ha un plànol indicatiu de la situació 

dels arbres inclosos a l’excel.  

 

Bardisses: 

Les bardisses (comunitats de vegetació lineal situades vora les rieres i als marges dels camps, 

on a més del mateix esbarzer hi ha aranyoners, arços, lledoners, ametllers i altres arbres 

dispersos), són un refugi extraordinari de biodiversitat que cal preservar (ja s’ha esmentat en 

parlar de les rieres). A les zones agrícoles del pla de Begues i sovint al voltant dels solars erms 

dins o entorn de les zones urbanes que al nostre municipi conformen un bell i ric mosaic 

paisatgístic, aquestes bardisses són indispensables per a la reproducció i refugi de molts ocells, 

eriçons, musaranyes, amfibis, rèptils, papallones, aranyes i altres invertebrats que ens ajuden a 

lluitar contra els mosquits i altres insectes molestos o perjudicials per a l’agricultura. Preservar 
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aquestes bardisses, per tant, és bàsic per la nostra qualitat de vida i per a conservar moltes 

espècies protegides amb les quals convivim. Per tot això, demanem que les bardisses que 

delimiten i separen camps i solars (vegeu Annex 2) s’incloguin al catàleg i que es prohibeixi la 

seva destrucció, sigui amb finalitats agrícoles, de prevenció d’incendis o manteniment de rieres 

(per a prevenció d’incendis és suficient llaurar o desbrossar els camps o solars abandonats 

sense tocar les bardisses que els delimiten, i amb el manteniment de rieres limitar-se al tram 

central deixant les bardisses laterals). En el cas que es tracti de zones urbanitzables, aquesta 

prohibició s’hauria de mantenir mentre no s’executi el pla urbanístic, procurant quan això 

passi que es preservin com a zona verda sempre que això sigui possible (a l’estil de la zona 

verda de Bon Solei).      

 

Elements varis 

Demanem que s’incloguin o completi la protecció dels següents elements:   

- Mines de l’Alzina (esmentades, però que no surten als plànols, coord. 

411548/4576597). Cal prohibir el seu tancament amb sistemes que impedeixin l’accés 

a la fauna cavernícola (rat-penats, invertebrats, etc.).  

- Avenc del Mas Grau (arqueològic). 

- Marge del Rector, al c. Rectoria (marge probablement mil·lenari) NP4. 

- A la capella de la Verge de Montserrat de l’església nova: pintura i esgrafiats de Llucià 

Navarro com NP1. 

- Passeig de l’Església: centre neuràlgic del poble des d’almenys el s. XVI, quan la part 

situada entre la riera de l’Alzina (ara soterrada) i el camí ral (ara carrer Major) eren 

anomenats “La plaça”. Proposta NP4.   

- Entorn del Pou del Glaç: el PGOB determina que cal preservar l’entorn del pou del glaç 

inclòs un tram de la riera de Begues, ja que d’aquesta forma es contextualitza 

històricament amb el tram del camí ral que hi donava accés i la riera d’on es treia el 

glaç. (Fig.1a)   

- Entorn de la Creu del Joncar: el PGOB determina que cal preservar l’entorn de la Creu 

incloent l’únic tram de camí ral natural (no asfaltat i amb testimonis de roderes) que 

resta dins la zona urbana. (Fig.1b) 

 

    
Fig 1: Polígon vermell, proposta d’àmbit de protecció del a: Pou del Glaç (en discontinu radi de 

50m), b: Creu del Joncar + camí ral  
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Camins històrics  

Relacionats però no situats als plànols pel que demanem que s’incloguin: 

Camí de Vallirana 

Camí de Sitges 

Camí de Torrelles 

Camí de Castelldefels 

Altres camins històrics públics o d’ús públic no relacionats ni situats que també cal afegir: 

- Camí de l’església als plans de l’Alzina 

- Camí de les Planes i el castell d’Eramprunyà 

- Camí vell de la Clota al castell d’Eramprunyà 

- Camí vell del Pedró 

- Camí de la Clota a la Rectoria per la font Sangonera 

- Camí als Comuns, Campgràs i port de Garraf (antic camí de contraban)     

- Camí del Pi Gros a can Sadurní i can Vinyes 

- Camí de St. Climent i Barcelona pel Mas Alemany 

- Camí de la Parellada-Can Rigol-Can Térmens 

- Camí ral: correcció del traçat sobre plànol del tram de la depuradora, fent-lo passar 

per la mateixa malgrat que aquell tram (com d’altres trams avui inexistents que sí que 

surten dibuixats tal com eren) sigui irrecuperable amb el mateix traçat (Fig.2).  

 

    
Fig.2. A l’esquerra, traçat erroni del camí ral voltant la depuradora en el plànol de la p.162 de 

la memòria (i traçat correcte sobre l’institut). Hem afegit el traçat real amb puntejat vermell. A 

la dreta vol del 1946 amb el camí ral i la depuradora solapada (ICGC).  

 

Sectors o conjunts 

Àrees delimitades on coincideixen elements de gran interès de diferents tipologies:   

- Entorn cementiri vell de la Rectoria: vells xiprers del cementiri, runes d’un lloc sagrat 

(amb làpides i altres restes amuntegades d’interès arqueològic), barraca o aixopluc del 

Campaner, dues basses i afloraments rocosos (que formen part inseparable de 

l’aixopluc de la barraca i de les basses). Aquest sector queda unit amb la Recta dels 

Plàtans a través del vell camí públic del cementiri (Fig. 3). 
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Fig. 3. Proposta de sector del cementiri vell amb els elements presents. A la dreta el mateix 

polígon sobre el vol del 1956 amb el cementiri encara en peu. 

 

- Sector de la Roca del Barret - Pla de les Bruixes: aplega diversos elements geològics 

similars (no només la Roca del Barret), així com els diferents punts de presència de la 

planta amenaçada Silene mutabilis a Begues, i finalment l’anomenat “Pla de les 

Bruixes”, de gran interès etnològic i probablement lligat a la presència de la Roca del 

Barret i la cruïlla de diversos camins importants (camí ral, camí de Torrelles i carrerada 

a Barcelona) (Fig.4). 

 

 
Fig. 4. Polígon de la Roca del Barret + flora amenaçada 

 

Elements urbans per a la preservació de la fauna 

Cal assegurar la conservació de les espècies protegides que hi ha dins la zona urbana (algunes 

només viuen o es reprodueixen en espais urbans), molt sovint fins i tot en edificacions 

habitades. Atès que l’ús aquests espais és dinàmic, cal preveure un mecanisme que permeti la 

seva fàcil actualització. Ara per ara demanem que es preservin els següents elements urbans 

(vegeu Annex 2):    
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- Parets del frontó de la Zona Esportiva Municipal (refugi molt important per a 

ratpenats). Cal preservar els forats i obertures existents a la cara posterior de les dues 

parets.  

- Paret de pedra vista de la façana que dona al c. Lleida de la casa del c. St. Domènec 26, 

lloc de cria de ratpenats i pardals. Cal prohibir el seu revestiment.    

- Ràfecs de les cases on hi ha nius d’oreneta cuablanca (l’enderroc dels nius està 

prohibit per llei). 

 

Algunes errades 

 

Hi ha moltes errades en l’ortografia dels topònims, essent més habituals a la memòria que a 

les fitxes i que aquí reproduïm:  

- Erròniament amb minúscules: L’escorxador, petit Casal, coll de Begues, Puig de l’arca 

(les minúscules són incorrectes) 

- Can és incorrecte en aquests 2 casos, li correspon Cal Gepet i cal Pepet de la Creu. 

- La Perellada (és La Parellada) 

- Puimoltor (és Puigmoltó o Puigvoltor) 

- Pou de Glaç (és Pou del Glaç) 

- Barri Campamà (històricament i ortogràficament és Campamar). 

 

SEGONA PART:  

Observacions de detall tenint en compte l’ordre establert als volums, a les pàgines i a la 

numeració dels articles 

 

VOLUM I.  Memòria i normativa 

 

Pàgina 7 

A la memòria de la proposta de Catàleg s'esmenta la MPPGO 30: Modificació Puntual del Pla 

General d'Ordenació Urbana de Begues (MPPGO) núm. 30 per adaptar-lo a les Previsions del 

Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals. 

Aquest document es va aprovar inicialment el 2021, ha estat a informació pública i en el seu 

redactat consten moltes referències a la proposta de Catàleg del Patrimoni que ara està sobre 

la taula. Falta l’aprovació provisional i la definitiva.  

En canvi, a la memòria de la proposta de Catàleg no s'esmenta l’Avanç de la MPPGO 28: 

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Begues (MPPGO) núm. 28 per la 

Regulació dels usos en  sòl no urbanitzable no especialment protegit, i delimitació de les àrees 

arqueològiques en sòl no urbanitzable, que incorpora el document ambiental inicial estratègic. 

Aquest document s’ha d’esmentar, ja que l’Avanç es va aprovar per decret d’alcaldia el 

setembre de 2020 i va estar a informació pública. En el redactat del document es feien moltes 

referències al futur Catàleg del Patrimoni i s’esmentava la conveniència de tramitar aquest 

document per tal de donar viabilitat al Catàleg. A més, la informació bàsica del plànol del 

terme municipal de Begues titulat “Identificació de Bèns”, pag.158 del PDF, de la proposta del  
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PEUPIC es va elaborar expressament per a l’Avanç. En ell surten grafiades unes generoses 

àrees arqueològiques, algunes situades als límits municipals.  

 

Pàgina 17 

Taula masos: quan posa “Ca l’Agustí (Can Romagosa)”, ha de posar “Mas Agustí (Can 

Romagosa)”, ja que Ca l’Agustí i el Mas Agustí són dues edificacions diferents i genera 

confusió. 

 

Pàgina 27 

Al plànol de Begues seria convenient afegir i situar els noms dels municipis veïns.  

 

Pàgina 29 

El camí de Begues a Gavà per Bruguers era de bast. El camí de carro a Gavà baixava per la Clota 

a la Sentiu.  

 

Pàgina 31  

Cal aportar una millor presentació gràfica del plànol del Teatre Goula. 

 

Pàgina 34  

Cal aportar una millor presentació del plànol del Casino, i es podrien afegir els plànols de la 

casa Cervelló. Cal puntualitzar que l’església que durant la guerra va servir d’hospital i 

magatzem és la nova del poble.  

 

Pàgina 36  

Peu de la foto d’inauguració de l’escola pública s’indica que el projecte és del 1933 i que es va 

construir el 1955. Seria més correcte indicar que el primer projecte es va fer el 1928, les obres 

es van iniciar al 1957 i no es va inaugurar fins el 1960 (ref. Parellada 2019).  

Es podria posar un plànol del projecte amb major definició.   

 

Pàgina 37 

La primera implantació de FECSA al Punt Sud és del 1975-1977, no de finals del segle XX.  

La taula de les urbanitzacions considerem que té diverses errades en les dates.  

 

Pàgina 38 

Cal revisar i esmenar les dates dels plans parcials i dates d’execució de la taula. Manca 

esmentar la llar d’infants entre els nous equipaments executats. Esmentar que el corral de 

cabres de Mas Ferrer no és de propietat municipal, donat que té una cessió de 50 anys. La 

subestació del punt sud es va construir l’any 1977, no el 1991.    

 

Pàgina 39 

L’antic dispensari s’ha reconvertit en locals per a entitats. Hi ha un CAP de nova construcció 

(2009). El parc de La Parellada se’n diu parc de La Costeta. La segona fase del projecte de 

restauració de l’abocador de la Vall de Joan ja s’ha executat.  Algunes mancances: intervenció 
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paisatgística del tram de riera de Begues entre el Centre Cívic i l’Escorxador (antic Pèlag Gran), 

l’edifici per a gent gran i les dues unitats de convivència, la nova depuradora.  

 

Pàgina 41 

Alguns enllaços dels recursos d’informació en línia o no funcionen o estan obsolets. 

 

Pàgina 44 

En 3 dels plànols cronològics (s. XIV-XV, XVI-XVII i XVIII-XIX) apareix una construcció al carrer de 

la Collada. No ens consta que hagi existit cap construcció en aquell indret fins al s. XX, i per 

això entenem que és una errada que cal esmenar.   

 

Pàgina 61-62  

No consten especificades totes les modificacions del Pla General del 1997. Fins el dia d’avui 

s’han tramitat unes trenta MPPG. També cal especificar el planejament derivat. 

 

Pàgina 162  

No està assenyalada la segona barraca de pedra seca que es va restaurar a Begues Parc, al 

costat de l’antiga benzinera.  

 

Normativa 

 

Sovint s’esmenta el Pla Especial de Catàleg de Masies de 2014. En canvi, no s’esmenta la 

MPPGO 9 de Regulació del no urbanitzable (desembre 2012) i la MPPGO 19  (maig  2013) que 

modifica alguns articles per adaptar-los al Pla Especial de Catàleg de Masies. 

 

Art. 11 Comissió de patrimoni 

Ha d’esmentar que a la comissió de Patrimoni i estètica ha de tenir en compte i incorporar les 

entitats de Begues vinculades en aquests temes. (pàgina 63 del .pdf) 

Cal incorporar com a membres les associacions locals interessades en la preservació del 

patrimoni tal com preveu el PGOB. Sol·licitem també que puguin assistir 2 membres per 

associació (encara que només tinguin un vot) i que també en formin part tots els regidors (del 

govern i de l’oposició). 

Art. 14 Drets i deures dels propietaris 

Afegir a l’art. 14.1.b, que el propietari té dret a escollir el que més s’ajusti als seus gustos i 

interessos d’entre els tipus de revestiments i colors permesos a la normativa. L’ajuntament 

podrà orientar, recomanar o fins i tot promoure amb ajuts o compensacions l’aplicació de la 

tècnica o colors que consideri més adequada, però no podrà obligar a una determinada 

elecció. 
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Art. 35 Definició i tipus d’elements 

Hauria de definir amb més claredat que s’entén per “entorn”. En alguns elements posa 

distancies, però no en tots. 

 

Art. 37. Regulació i criteris genèrics referents als materials a emprar en els elements 

arquitectònics 

La pedra: a nivell general, aquest article no admet repicat extensiu dels edificis per deixar el 

mur vist, només en plantes baixes que tinguin carreus escairats, emmarcats, etc. Per un costat 

aquesta limitació a les parts baixes no té cap sentit i demanem que sigui eliminada, ja que els 

revestiments (presents o absents) sempre han abastat les façanes senceres. Tampoc admet 

revestiments esquerdejats o de junta plena (llevat en masies i corrals d’acord amb l’art. 39), 

quan aquest ha estat el revestiment tradicional original de moltes cases de cos, de forma 

sistemàtica en les façanes laterals i posteriors, i almenys en certs casos en les façanes 

principals segons el poder adquisitiu del propietari (adjuntem com Annex 5 la presentació del 

treball “Característiques de l’arquitectura tradicional a Begues, la llar” presentat a les darreres 

Trobades de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà celebrada a Begues el passat mes 

de novembre i actualment en procés de publicació). Cal dir que la prohibició del revestiment 

amb rejuntat de junta ampla seria incongruent amb la catalogació com NP3 de la casa del 

carrer St. Joan núm. 1b, que justament destaca pel tractament tradicional de pedra vista amb 

junta plena. El mateix tractament tenen algunes torres senyorials més modernes com Cal 

Torras (ajuntament, NP2) i cal Farràs (NP3). Demanem, per tant, que es permeti el revestiment 

de junta ampla també en les cases de cos i en les torres on ha estat tradicional.  

Art. 38 regulació dels Edificis del nucli urbà 

d- Colors façanes 

L’article obliga a diferenciar amb colors les façanes veïnes excepte quan es tracti de conjunts. 

S’entén que les cases de cos són un conjunt..., els quals podien ser totes del mateix color 

(generalment blanc al s. XX). Demanem que es clarifiqui la redacció i s’admeti el color unitari.   

f- Obertures: demanem que s’indiqui explícitament que no s’admeti l’eliminació dels arcs 

rebaixats de les portes principals de les cases de cos antigues encara existents als ravals 

protegits, i que es promogui la seva recuperació, atès que antigament tots els portals de les 

cases de cos eren amb arc rebaixat i cada cop en resten menys.    

Art. 39 regulació edificis en sol rural: masies, cases rurals i corrals 

Aquest article diu que també s’aplica a les masies que han estat incorporades al sòl urbà, i en 

posa una relació de 7 masies que és molt incompleta. Així també estan en sòl urbà: Can Grau 

del Coll, Can Vendrell,  Cal Traginer, Cal Gaietano, Rectoria vella, cal Viudo, can Romagosa, Cal 

Po, cal Ritu Xic, cal Fuster, cal Baró, cal Pau dels Bous i Mas Pasqual. Demanem que es completi 

la relació. 
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Entre els colors recomanats només s’especifiquen els tons terrosos marrons i grisos, quan el 

color gris no ha existit mai a Begues (no hi ha sòls grisos) i, en canvi, un dels colors més 

habituals ha estat el blanc i no s’esmenta. Demanem que s’elimini el gris i s’afegeixi el blanc. 

Pel que fa a les tanques, atès que la redacció és ambigua i per tal que no quedin fora de 

normativa les tanques tradicionals del barri de les masies, demanem que quedi clar que 

s’admeten les tanques actuals fetes amb murs de pedra d’alçades superiors a 1,5 m (en moltes 

masies poden assolir els 3 m). 

Art. 41 Condicions intervenció conjunts arquitectònics 

Afegir el nucli de cases Miró esmentat a l’apartat de mancances detectades. 

Art. 42 Nuclis històrics de la Rectoria i el Raval de Sant Martí 

Hi posa PMU La Rectoria i ha de posar MPPGO 25 a entorn de l’Església de Sant Cristòfor a la 

Rectoria. 

Art. 43 Conjunts amb fronts continus urbans del nucli de Begues 

1.f- Afegir l’esmentat a l’article 37 sobre els revestiments de les cases de cos.  

Art. 50 Regulació de les intervencions a les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) i 

Paleontològica (AEP) 

La nova Normativa esmenta unes Àrees d’expectatives arqueològiques que no estan definides 

en cap figura de planejament aprovat. Només hi ha una referència a un Avanç que no ha tingut 

recorregut. 

 

Art. 55 Classificació, Art. 56 Regulació i Art. 69 Protecció de les vies i camins tradicionals 

Cal definir i dibuixar els camins qualificats com a Béns BAMP. 

 

Art. 61 Xarxa fluvial: rieres, rases i torrents 

Cal donar importància als abocaments de graves provinent de les pedreres a la riera de 

Begues. Actualment, la incidència és molt greu i afecta més enllà del nostre terme municipal.  

 

Art. 63 Arbres i arbredes d’interès local 

Convindria tenir en compte la figuera de cal Tal·lara situada al voltant de l’Escorxador i 

afectada per un projecte d’urbanització.  

Art. 67 Fonts, basses i pantans 

Cal preservar la vegetació natural que volta les basses, especialment els joncs, boga i altres 

plantes pròpies de zones humides.  

 

Art. 69 protecció de les vies i camins tradicionals 

Afegir que els camins tradicionals han de romandre accessibles a peu, per la qual cosa no es 

poden tallar ni ocupar. Tampoc s’ha de permetre la seva conversió en pistes forestals o per a 

altres usos que impliquin l’alteració o destrucció de la seva estructura, traçat, paviment natural 

i elements de pedra seca que els conformin.      
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Art. 70 Protecció del paisatge 

3. Elements de delimitació de conreus i propietats: cal prohibir la destrucció de les bardisses 

que delimiten i separen els conreus. S’han de potenciar les tanques fetes amb bardisses o 

pedra seca.    

 

VOLUM II. Fitxes 

 

Atès que el document és de l’any 2018, està molt desactualitzat en matèria bibliogràfica i 

documental. Tanmateix, a les fitxes hi ha errades que caldria corregir. En general la cronologia 

que figura a “Descripció del bé” no coincideix amb la més correcta que hi ha al text històric 

complementari. Caldria esmenar la primera perquè coincideixin.  

Tot seguit relacionem les mancances i errades concretes detectades a les fitxes.   

 

1EA. Església vella de Sant Cristòfol a la Rectoria 

Té un ús religiós i també altres usos segons un conveni de principis d’aquest segle. Hi ha una 

MPPG 25 (no un PMU) que afecta l’entorn de l’església de la Rectoria aprovada definitivament 

i cal esmenar el plànol de planejament. Cal adjuntar un plànol de planta baixa de l’església 

actualitzat, el que està penjat és un projecte que no es va realitzar i a més és incorrecte en 

mancar la correcció de l’alineació del mur de l’església romànica darrera l’absis. També cal que 

a la bibliografia es faci esment a l’article d’Edo et al. 2016 sobre l’església vella. 

 

2EA. Ermita de Santa Eulàlia 

Falta algun plànol actualitzat de la planta baixa. Fa poc es va restaurar.  

 

3EA. Església nova 

Falta algun plànol de la planta. Cal esmentar que a l’interior hi ha l’obra de Llucià Navarro a la 

capella de la Verge de Montserrat, els retaules de la Via Creu, la taula de l’altar, l’estàtua de 

Sant Cristòfol i el Crist a la Creu.  

 

4EA. Fundació Bosch 

Falta algun plànol de planta. Cal esmentar la cova del fons de la finca. El plànol de planejament 

no es correspon amb la situació de la finca. 

Diu que es va edificar sobre parcel·la de can Romagosa, cosa que només és parcialment certa: 

la parcel·la es va formar a partir de la suma de dues peces de terra adjacents de c. Romagosa i 

de l’Hostal Vell (Can Sadurní). Arxiu C. Sadurní. 

 

5EA. Casa Torres 

Actual edifici de l’ajuntament. Els plànols no tenen bona qualitat. 

 

6EA. L’Escorxador 

Cal introduir el planejament actualitzat MPPGO 27. S’ha d’esmentar l’arquitecte de l’ampliació: 

Eulàlia Riera. Proposem permetre possibles ampliacions. Cal adjuntar plànol original de més 

bona qualitat i plànol actual.  
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A nivell històric cal esmentar que es troba dins la finca de l’Hostal Vell, venuda per C. Sadurní. 

 

8EA. El Petit Casal 

Cal fer esment que a principis del segle XX la façana principal donava a la Plaça, espai que 

després de cobrir la riera de l’Alzina es transformaria en passeig de l’església. La primera 

reforma la va signar l’arquitecte Jordi Ambrós i Monsolis el 1994 

A nivell històric cal posar que la casa preexistent enderrocada era Campamar de Plaça, abans 

Graner del Baró (s.XVI). A la bibliografia afegir l’article Parellada 2018 sobre la Plaça. 

 

9EA. Centre Cívic el Roure 

Els inicis per plantejar el Centre Cívic tal com es va concebre, essent alcalde En Ramon Guasch, 

a meitats de l’any 2007 (no el 2006). Els plànols no són de bona qualitat. 

 

10EA. 11EA. I a altres edificis de la Rectoria 

S’ha d’especificar que hi ha una MPPGO 25 i no s’ha de fer esment al PMU, ja que no es va 

aprovar definitivament.  

A la bibliografia cal afegir l’article d’Edo et al. 2016, sobre el conjunt de l’església i rectoria 

velles. 

 

16EA. Cal Pere Vell 

Cal esmentar la modificació-ampliació de la façana posterior i el seu arquitecte. Falta alguna 

foto de la façana posterior i dels plànols.  

 

17EA. Portal de cal Motis 

Cal deixar ben clar que només estem parlant del portal, no de l’edifici. EA. Element 

arquitectònic. 

 

23EA. Casa Aymerich 

S’ha d’esmentar que el paleta de la casa va ser en Julià Ventura, el veritable protagonista 

d’aquesta interessant edificació, un dels millors exemples del noucentisme a Begues.  

 

24EA. Casa Av. Torres Vilaró 18 

Està catalogada al document ambiental estratègic. A les fitxes s’ha tret, ja que s’ha enderrocat 

fa pocs mesos. Hi ha contradicció. Entre el volum II i el IV. 

 

29AE. 30EA. Cases del Forner 

Els plànols són de mala qualitat. Al CEB tenim plànols originals de planta i alçats correctament 

digitalitzats per l’arxiu municipal. 

 

37EA. i altres 

El plànol de planejament que hi ha a la fitxa no és correcte. Hi va haver una MPPGO 14 i 

posteriorment un PMU. 
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44EA. Casa Cervelló 

Falten dades complementaries com seria el interessant projecte d’aeroport a Viladecans que 

va fer en Puig Gairalt. Convindria esmentar que el volum del segon pis es un afegit posterior. 

 

54EA. fins 60EA. i 62EA. fins 64EA. Cases de la Rambla 

Falta posar els plànols originals correctament digitalitzats. Atès que el CEB els te provinents 

d’una recent digitalització dels documents de l’Arxiu municipal, l’ajuntament també en 

disposa. 

72EA. Cal Farràs 

A l’edifici principal falta el nom del paleta Julià Ventura i falten les referències arquitectòniques 

i l’arquitecte de la interessant ampliació de piscina coberta i biblioteca a estil de “l’escola de 

Barcelona” que hi ha al costat de llevant del solar. 

 

74EA.  Casa Òdena-Jenkins 

Molt dolenta qualitat dels plànols i les fotos. 

 

84EA. Hostal Sant Rafael 

Falta posar el nom de l’arquitecte de l’edificació. L’edifici no està afectat per la BV 2041. 

 

85EA. Casa Carbonell 

Falta el nom del paleta Julià Ventura. És una primera residencia, no segona.  

 

88EA. Cases Baldrich 

No estan incloses ni assenyalades les cases veïnes del carrer Saragossa. S’ha d’esmentar l’estil 

de l’escola de Barcelona. 

 

109EA. Vallgrassa 

Cal una millor explicació de Vallgrassa, el seu entorn i la interessant rehabilitació realitzada per 

Jordi Ambrós i Montsonís l’any 1994. Cal assenyalar les cocones, el pou i el safareig existents a 

llevant de la masia. 

 

139EA. Ponts 

Dels dos ponts de la carretera d’Olesa sobre la riera de Begues falten fotos i referències d’un 

d’ells. Cap dels dos estava previst al projecte constructiu (que passava la carretera pel costat 

dret de la riera segons arxiu Diba), sinó que va obeir a les pressions del propietari de la finca de 

la Massana per tal de poder-hi accedir des de la nova carretera.   

Manca el pontarró de la riera de la Massana per a accedir al camí ral (coord. 405718/4574931). 

El pontarró de la Bassa Blanca (millor dir-li de la Sínia) és de finals del XIX, no del XX, ja que va 

lligat a la construcció de la carretera de Gavà. 

Trobem a faltar alguna referència el petit pont-font-escultura que uneix l’escola i la llar 

d’infants per sobre la riera de l’Alzina. També convindria esmentar els seus autors.  

La carretera d’Olesa no és del 1935, es va projectar el 1915 i es va acabar de construir el 1927. 
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Observacions vàries 

 

Les fitxes d’alguns edificis catalogats eliminen qualsevol possibilitat d’ampliació tot i que el seu 

nivell de protecció les permetria (amb les condicions necessàries). No hauria de ser així. Per 

exemple: l’ampliació de l’Escorxador va ser un encert en el seu dia i ara no seria possible: es va 

conservar i restaurar l’antic edifici i es va fer una intervenció d’ampliació engaltada a un lateral 

totalment respectuosa i diferenciada en forma i materials. Caldria permetre una certa 

flexibilitat. 

 

L’expressió “no es permet la modificació” la creiem inadequada i s’utilitza en moltes fitxes. 

S’haurien de tolerar certes modificacions amb les restriccions necessàries per a evitar 

perjudicis al bé. A més, en alguns casos es tracta d’edificis que tenen un valor més històric  que 

arquitectònic, en ser representatius d’una època i d’una forma de construir, de vegades molt 

modesta, que pot fer que certes modificacions siguin necessàries per a assolir un nivell 

d’habitabilitat digne. Vetllar perquè es puguin fer les modificacions necessàries sense alterar 

l’esperit de la construcció és potser un dels reptes a assolir.  

 

En general moltes fotos dels edificis privats no són agraïdes. S’han fet a molta distància des del 

carrer, sense veure els detalls ni una bona perspectiva que permeti valorar l’edifici. També hi 

ha moltes fotos de plànols que estan fetes amb un mòbil i són de mala qualitat. Entre els 

documents digitalitzats que tenim al CEB hi ha plànols originals digitalitzats amb una bona 

presentació de l’antic cinema Goula, l’Ateneu, l’Escorxador, les cases de la Rambla, les cases 

del forner i altres. Al CEB vam aconseguir aquests documents prèvia petició a l’Arxiu Municipal, 

i per això ens consta que l’arxiu també els té. 

 

A les fitxes cal posar de forma més clara a quina capsa de l’Arxiu Municipal es troba la 

documentació gràfica i escrita de l’element a protegir. 

 

Sovint s’utilitza el terme “Casa de camp” i “Casa de pagès” sense que quedi clar a quina 

tipologia d’edifici s’està parlant.   

 

VOLUM III. Fitxes. Conjunts, Patrimoni arqueològic, Patrimoni Sociocultural, Patrimoni 

Natural, Patrimoni ambiental i paisatgístic 

 

01. Patrimoni arquitectònic. Conjunts. Barri de la Rectoria.  

Cal esmentar la casa Tayadella, amb l’ampliació racionalista i la pèrgola noucentista.  

 

05. Mirador El Mur. La Miranda. Patrimoni Natural.  

És una important construcció de murs de contenció de terres que genera una gran plataforma. 

Entenem que, a part del valor ambiental-paisatgístic, el Mur té un fort component 

arquitectònic de gran qualitat tècnica i formal. Proposem invertir els termes, primer 

arquitectònic i després ambiental-paisatgístic. 
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05 BN. L’Alzina de la plaça Camilo Riu. 

No està dibuixada la seva correcta ubicació a la plaça.  

 

08 BN. Rieres de Begues 

Cal un plànol de més bona definició i que es vegin correctament dibuixades les rieres.  

 

03 BAMP Altres camins històrics 

Cal un plànol de més bona definició i que es vegin correctament dibuixats els camins.  

 

VOLUM IV. Estudi de paisatge 

 

No s’esmenta la greu afectació mediambiental de la riera de Begues provocada per la grava 

provinent de les pedreres que fins i tot han cobert totalment de sediments la cadira de Sant 

Cistòfor a Olesa. Cal incidir en la forma i manera d’evitar aquesta greu afectació.  

 

Cal fer esment en aquest estudi del paisatge de la important implicació de l’administració local, 

des de l’any 2008, en la qüestió de la introducció de ramats de cabres, amb els rehabilitats 

corrals, per gestionar i netejar importants zones de sotabosc. També cal fer esment de la 

introducció de la biomassa a molts equipaments públics i que donen aigua calenta amb la 

crema de les estelles provinents de la tala i aclarida de boscos del terme municipal. Aquests 

temes són rellevants com a prevenció dels incendis forestals.  

 

VOLUM V. Document ambiental estratègic 

 

Pàgina 11 

On posa 27 d’octubre de 2016 ha de dir 2018. 

Pàgina 15   

La fitxa 24 EA. s’ha anul·lat pel recent enderroc de la finca. En aquest volum encara surt.  

 

Pàgina 53.  

El lledoner de Can Romagosa ja no hi és (va morir). 

 

Pàgina 69 

Proposem no fer cap referència a Cittaslow. Ho considerem totalment irrellevant.  

 

Com a complement d’aquest text, s’adjunten 5  ANNEXES: 

ANNEX 1: introducció a les propostes per conservar la biodiversitat 

ANNEX 2: bardisses i altres elements per la biodiversitat 

ANNEX 3: full excel amb informació dels arbres d’interès a preservar 

ANNEX 4: plànol de situació dels arbres d’interès 
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ANNEX 5: presentació “Característiques de l’arquitectura tradicional de Begues, la llar”. 

 

Per tot això,  

SOL·LICITO que es tinguin per presentades les al·legacions contra el Pla especial urbanístic de 

protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Begues, i que 

es considerin totes les propostes realitzades i s’incorporin al pla esmentat, a fi de conservar el 

nostre patrimoni històric, arquitectònic i cultural. 
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