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1961: inici grans pedreres

Jocs olímpics Barcelona 1992: gran demanda de pedra i ciment 



Transport a Barcelona
La carretera de les pedreres a Barcelona passa pel centre urbà.

Hi passen > de 1.000 camions diaris

(Vol 1994, ICGC).



Pas pel carrer Major, nucli comercial de Begues (6m d’amplada +2 voreres de 0,8-1m) 



Les queixes es vehiculen a través de l’Associació de Veïns 

de Begues (AVB) i del Consell Municipal d’Entitats



El nou Pla General de CiU-APM 1993

- Dibuixa una variant propera al centre urbà.

- Aposta per un creixement territorialment contingut a canvi de

densificar el centre urbà.

- Moltes al·legacions i campanya en contra de l’AVB

- el 1994 CiU refà el projecte de PGOB, generant un conflicte intern

que trenca la coalició amb APM.



Eleccions municipals 1995 

- CiU ajorna l’aprovació del nou PGOB confiant guanyar les eleccions.

- De l’AVB sorgeix un nou partit polític: Begues Actiu, que promet lluitar 

contra les pedreres, allunyar la variant i evitar la densificació 

urbanística amb un nou PGOB.

- Begues Actiu guanya amb majoria absoluta.



Projecte PGOB 1996

- Dibuixa una variant més allunyada del nucli urbà.

- Passa pel camí ral, al peu del Pou del Glaç, entre aquest i la riera de proveïment.

- També destrueix la Recta dels Plàtans i una alzina monumental. 

- Més afectació al territori i paisatge: convenis urbanístics compensació afectats, 

increment habitants x4. 

- Lluita interna dins del grup polític que governa:

- Dimissió d’un regidor.

- Dimissió de 3 membres del grup assessor (llista eleccions).

- Campanya al·legacions en contra del nou PGOB en anar contra del promès. 



Afectació al Pou del Glaç

Maqueta del projecte del PGOB 1996

Secció camí ral: 2-5m, secció variant: 13m més talussos (uns 30m...)



• 909 habitatges nous

• Compactació municipi

• Creixement habitants x4



Campanya en contra del PGOB 1996

- Actes informatius (intent de censura municipal).

- Creus a tots els plàtans de la recta d’entrada que es tallarien... 

- Redacció al·legacions i recollida signatures.

- Cerca de suport del Dep. Cultura (Pou del Glaç)



El 1997 la C.U.B. aprova el PGOP 

amb algunes condicions:

- Redibuixa la variant: excloent el tram del Pou del Glaç per la seva 

afectació al patrimoni i paisatge i per considerar que l’amplada del carrer 

(32m enlloc de 8m pel centre) no ho justificava.

- El projecte de variant haurà de passar l’Avaluació d’Impacte Ambiental. 



1998: 2n projecte de variant (Fase II)

- Surt a exp. pública el nou projecte i EIA de la variant desglossant-la en 3 fases.

- Torna a dibuixar el tram pel Pou del Glaç (Fase II), malgrat l’anul·lació de la C.U.B.

- Nova campanya: 21 al·legacions, 6 demanen explícitament anular la fase II. 

- El 1999 la Generalitat suspèn tot el projecte.



- Surt a exp. pública un nou projecte específic de la Fase II.

- Torna a dibuixar el tram pel Pou del Glaç (Fase II), afegint dues alternatives:

- Una amb connexió a la rotonda.

- Una passant la variant per la carretera actual. 

- Nova campanya amb 3 al·legacions: 2 en contra (APM i un particular del 

CEB) i 1 (CiU) demana nova exp. pública. 

- Se suspèn el projecte.

2000: 3r projecte de variant (Fase II)



2001: 4t projecte de variant (Fase II)

Juny 2001: l’ajuntament anuncia la signatura d’un conveni amb el DPTOP per a 

finançar la variant.

Desembre 2001: surt a exp. pública el 4t projecte de la Fase II:

- Que torna a dibuixar el tram pel Pou del Glaç (Fase II), amb petites esmenes.

- 4 al·legacions en contra:

- Entesa –ICV (abans APM).

- Veïns carrer Pou del Glaç (precursosrs ANPG). 

- Un particular (del CEB).

- L’AVB (impulsora de la variant), que reconeix l’impacte i demana un túnel.



Una campanya molt intensa amb final feliç

• Cerca suport del Departament de Cultura: inspecció Pou del Glaç arqueòleg territorial i 

informe on desaconsella les alternatives 2 i 3. 

• El Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic informà als veïns del carrer Pou del Glaç-La

Fonteta que el Pou del Glaç estava protegit a nivell municipal des de l’any 1982. 

• Associació natura pou del Glaç (ANPG): 

– Cassolada durant la Festa Major d’hivern.

– 3 manifestacions, una d’elles durant presència del Director General de Transports de la 

Generalitat inauguració.

– Diversos talls de trànsit a la rotonda de Begues Parc.  

• El CEB publica una editorial a L’Eixarmada en defensa del Pou del Glaç, demanant al 

ajuntament que reconsideri el projecte de variant.

• Reunió ANPG i l’AAVV del barri de Begues Park amb el conseller de PTOP per a demanar 

solució sobre el traçat de la Fase II. 

• Nota de premsa de l’ANPG explicant reunió.  

• El CEB organitza passejada guiada pel camí ral entre el Pou del Glaç i l’Hospital d’Olesa.

• L’ANPG organitza una marxa lenta per la carretera de Gavà a Begues, generant llargues 

cues. 

• El CEB organitza una visita popular cultural al Pou del Glaç, amb un treball de neteja interna 

dut a terme pel Club d’Espeleologia de Begues.

• Presentació de la publicació del document del CEB: “El Pou del Glaç de Begues”.



La Generalitat desestima el 4t projecte de la Fase II

Durant el 2002-03 s’executa la Fase I de la variant.

La Generalitat desestima el 4t projecte de la Fase II.

La victòria té un cost pel CEB: 

- Dimissió de 2 membres de la junta.

- Baixa d’un soci històric

Celebració AVB 2002

CEB 2003



Mentrestant: buscant els fets consumats 

amb el col·lector de la nova depuradora

• El 12.4.2002, la Generalitat aprova la declaració urgent de prolongació del nou

col·lector fins la nova depuradora situada davant l’entrada de les pedreres.

• El traçat del col·lector seguia el traçat de la variant per sota el Pou del Glaç

• Es va eixamplar (i esventrar per a canalitzar el col·lector) un tram del camí ral.

• Va ser necessari denunciar les obres per a evitar que l’eixamplament del camí ral

fos excessiu com es pretenia, però la variant ja tenia una primera traça feta...



2004: 5è (i darrer) projecte de variant (Fase II)

1

2

3



• Concentració davant el DPTOP mentre el D.G. de Carreteres es

reunia amb l’ajuntament de Begues.

• Parades informatives al passeig de l’Església durant els 3 caps de

setmana d’exposició pública.

• Tramesa d’escrits explicatius a la població de Begues, als

Departaments de Cultura, de Medi Ambient i Habitatge, de Política

Territorial i Obres Públiques, i a diferents unitats de la Diputació de

Barcelona.

• 4 reunions amb el Departament de Medi Ambient.

• 8 reunions amb el DPTOP (tant amb el Conseller Felip Puig primer

com amb en Joaquim Nadal després).

• Vàries reunions amb l’ACA i l’Ajuntament (alcaldessa i regidories).

Campanya final de l’ANPG



Però les alternatives 2 i 3 segueixen posant

en perill el pou del Glaç i el seu entorn 

20 al·legacions: 

• 14 (+380 sig.) a favor Alternativa 1 (inclosa l’Ass. Propietaris Forestals). 

• 3 (+243 sig.) a favor Alternativa 3. 

• 3 no es defineixen.

Alternativa 2

Alternativa 3 



2005: La Generalitat aprova l’EIA seguint l’alternativa 1
ANPG organitza una Festa per a celebrar la victòria definitiva 

després de 10 anys de lluita 



Gràcies a aquesta llarga lluita es va aconseguir:

• Salvar el Pou del Glaç i el seu entorn, amb el camí ral, la riera i el bosc obac 

del sector. 

• Salvar la Recta dels Plàtans (per 2n cop a la història: el 1er salvament va tenir 

lloc el 1977 gràcies a la campanya de la Agrupació Ecologista de Begues).

1977



No es va aconseguir:

•Mantenir la permeabilitat dels camins històrics (encara n’hi ha 4 de tallats).

• Salvar l’alzina centenària de cal Gepis.

• Evitar els nous plans parcials a canvi de la cessió de terrenys per la variant.



Reflexió final

• Van caldre 10 anys, llençar molts diners públics en 4 projectes
nous, disgustos, decepcions, tensions, dimissions, reunions a
altes instancies, i sobretot molta lluita i molts esforços, per a
tornar al que la C.U.B ja havia dictaminat l’any 1997. Era
necessari insistir tant?.

• Per part dels que vam fer la lluita per a evitar la fase II de la
variant i preservar el patrimoni, l’esforç va valdre la pena:
– Els camions ja no passen pel carrer Major.

– Seguim gaudint del Pou del Glaç (que esperem que algun dia es
restauri) ubicat en el seu entorn històric.

– Podem accedir i passejar pel mil·lenari camí ral sense obstacles
infranquejables.

– D’altra banda, la crisi iniciada l’any 2008 va posar l’excessiva
ambició de creixement del PGOB del 1997 (encara vigent) al seu
lloc.

El creixement sostingut és insostenible, i un dia o altre s’ha
d’aturar. Millor fer-ho quan encara podem gaudir d’una bona
qualitat de vida i d’un entorn bell, ric i equilibrat.



Agraïments

• A la Rosa Sevillano, Margarida Barrera, Cristina Furné, Manel 
Fernández Luque, Lurdes Griñó, Domènech Guasch, Víctor Farré, 
Jordi Dolz, Ramon Guasch i Magí Miret, per la seva gran participació 
i/o ajut en la lluita contra la fase II de la variant. 

• D’entre ells destaco molt especialment a la Rosa Sevillano, ànima 
incansable d’aquesta lluita fins assolir l’objectiu final.

• Al Jordi Dolz, per la seva sistemàtica lluita per millorar aquest i 
qualsevol altre projecte que surti a exposició pública, i per posar a 
la nostra disposició el seu complert i endreçat arxiu. 

• I a la Elicinia Fierro, per tenir la iniciativa de fer aquesta presentació 
i engrescar-nos a preparar-la.       



I moltes gràcies a tots i totes!!!
Família berenant sota el Pou del Glaç als anys 30 (F: Josep Oriol Argelaguet) 


