
                 
 
 

Informe per a la Comissió de Manteniment del Patrimoni i Estètica del 12.5.2022 

sobre el projecte de reforma del Mas Grau i reobertura de l’accés al camí de Sitges 

A la darrera reunió de la Comissió de Patrimoni del 12.5.2022, el CEB va demanar que es 

requerís al propietari a reobrir l’accés a l’antic camí de Sitges que va quedar tallat en ocasió de 

les obres de rehabilitació de la masia fetes a l’entorn de l’any 2000. A manca d’informació 

detallada, la Comissió va demanar al CEB que presentés un informe per a avaluar la proposta, 

cosa que fem amb aquest document.     

El Mas Grau està situat arran de l’antic camí veïnal a Sitges i Vilanova. A l’enquesta de camins 

veïnals emplenada per l’ajuntament de Begues l’any 1864 (AHDB), apareix amb el nº5 el que 

anomena Camí d’Olivella, que comença a l’Hostalvell, passa per darrera la Parellada, Coll Fé i 

fondos de Carxol, finalitzant (dins del tm. de Begues) al arribar a la propietat de la Plana 

Novella, i diu que és de molta utilitat per ser el que es dirigeix a Sitges (F-1).     

   
Retall de l’enquesta de camins veïnals emplenada per l’ajuntament de Begues l’any 1864 

(AHDB). 

El traçat del camí més antic que hem localitzat és el del plànol geomètric de la finca de Mas 

Grau de l’any 1862, on el Mas Grau apareix al costat mateix del camí de Sitges (F-1).  

F-1: plànol geomètric de la finca de Mas Grau de l’any 1862 (Fons La Parellada-Mas Grau, UC-

65). S’observa el Mas Grau i el tram del camí de Sitges entre el Coll Fer i el Pou de les Galledes.   



                 
 
 
Un recorregut més extens sobre plànol topogràfic es pot observar en el plànol de la minuta de 

Begues de l’any 1915 (F-2), on el Mas Grau apareix al costat del camí que anomena “de Begas 

a Olivella y a Olesa de Bonesvalls”, i també en el plànol del cadastre del 1931-33 (F-3a).   

F-2: Minuta de l’any 1915 amb el traçat del camí de Sitges (cartoteca digital ICGC) 

   
F-3 a i b: Plànol del cadastre del 1931-33 a l’esquerra, i foto aèria del 1956 a la dreta, on es veu 

el tram del camí de Sitges entre el Coll Fer i el Pou de les Galledes. Ambdós traçats són idèntics. 

El traçat al seu pas vora el Mas Grau també es pot observar amb tota fidelitat a les fotos aèries 

dels anys 1946, 1956 (F-3b) i 1965 (ICGC, AMB). Però amb la construcció de la pista de la Plana 

Novella a finals dels anys 60 del s.XX, el camí vell va quedar pràcticament en desús, tot i que el 

traçat de l’enllaç del camí vell amb la nova pista arran de la cara nord de la masia encara es pot 

observar al plànol de l’AMB del 1970 i a les fotos aèries de l’any 1972 de la AMB (F-4a i b).  



                 
 
 

F-4a: Retall del plànol topogràfic de l’AMB, on es veu el camí vell més prim i la nova pista més 

ampla (vol abril 1970).  

F-4b Foto aèria del 1972 (AMB) on s’observa la nova pista de la Plana Novella i restes del camí 

vell vora el Mas Grau amb el seu enllaç.  

Arrel de les obres d’inicis del s.XX, el 2005 l’enllaç del camí vell amb la pista de la Plana Novella 

va quedar tancat per una malla de ferro, la qual hores d’ara encara impedeix l’accés al camí 

vell (F-5). Des de llavors, per a accedir al camí vell des del Coll Fer cal fer una marrada d’1 km 

per un camí particular en direcció contraria (baixant al Fondo dels Avencons) per a retornar 

després fins retrobar el camí vell sota el Mas Grau (F-6). El pas per aquest sender alternatiu és 

prou freqüent com per a que el fresat sigui visible a les fotos aèries actuals (F-7). Tot i que de 

forma irregular, el camí vell encara és emprat com a camí ramader per a ovelles transhumants 

tal i com es pot veure a les fotografies adjuntes de l’any 2017 (F-8).   



                 
 
 

  
F-5 a i b: Reixa que tanca la connexió de la pista de la Plana Novella amb el camí de Sitges. 

F-6: En groc la pista de la Plana Novella, en vermell continu el camí de Sitges, en vermell 

discontinu marrada necessària per a enllaçar amb el camí vell sota Mas Grau (en negre el tall).  

               

F-7: Foto aèria actual on es veu el corriol emprat com a camí alternatiu per sota la masia. 



                 
 
 

   
F-8 a i b: Pas d’un ramat d’ovelles transhumant pel camí de Sitges, entre el Mas Grau i Carxol 

(fotos 28.11.2017). 

Com a camí veïnal que comunicava municipis, el camí de Sitges és públic per definició, i així 

queda palès en la cartografia cadastral. Tanmateix, els camins públics son imprescriptibles, 

inembargables i inalienables malgrat estiguin abandonats o ocupats.    

                                                                  

Extracte de la circular 07.04/06 de la Dirección General del Catastro on s’indica que les 

referències cadastrals amb un codi comprés entre el 09001 i 09999 passen de ser anomenades 

“descomptes” a “recintes de domini públic”.     



                 
 
 

   
F-9 i 10: Fitxa cadastral de la parcel·la 8 del polígon 6, on es veu que el camí vell (lila) fa de límit 

nord de la mateixa. A la dreta, camí públic segons el cadastre actual (codi 9008).  

Cal esmentar d’altra banda, que el traçat que apareix al cadastre actual i a la fitxa de la fina (F-

9 i 10) no és prou fidel, com es pot observar comparant-les amb el cadastre del 1933 (F-3a), 

sorprenentment molt més fidel en general que l’actual com es pot comprovar solapant el 

cadastre actual amb les fotografies aèries dels vols del 1946 i 56 del ICGC (F-11).   

F-11: Orto del vol del 1956 amb el topogràfic actual superposat i la capa del cadastre actual 

(ICGC. Vissir3). Es pot observar que traçat del camí antic (línia blanca), que té el mateix traçat 

que al cadastre del 1933, difereix del traçat cadastre actual (línia lila), que tanmateix no 

s’ajusta a la topografia, travessant perpendicularment diverses feixes sota Coll Fe.  

D’altra banda, durant les obres d’inicis del s.XX es va canalitzar una petita torrentera que baixa 

del Corral de les Tres Fites i passa vora la masia. Per a fer aquesta canalització es va desviar la 

torrentera per a aprofitar la caixa de l’antic camí, construint una escullera a la sortida del tub 



                 
 
 
que travessa la pista (veure F-12 i 13). Això afegeix una certa dificultat a la recuperació del 

camí, però no ho impedeix.    

 F-12: Estat actual. S’observa l’escullera de la canalització de la riera i l’accés a la masia. La 

tanca s’intueix.    

F-13: En vermell discontinu: traçat del camí vell. Blau: torrentera desviada i canalitzada cap el 

2005. Negre: reixa de tancament de la mateixa època. 

 



                 
 
 
Proposta de recuperació de la connexió: 

Atès que es tracta d’un camí públic (antic camí veïnal, codi 9008 del cadastre vigent) i per tant 

és inalienable, inembargable i imprescriptible, i que alhora fa de límit de la finca com s’observa 

a la fitxa cadastral que hi ha a la p.109 del mateix projecte (F-9), considerem que la sol·licitud 

de llicència per a la rehabilitació de la masia (que sembla que hauria d’incloure els seus 

tancaments) és un bon moment per a resoldre aquesta ocupació il·legal, requerint al propietari 

a retirar la tanca que impedeix l’accés al camí històric de Sitges, i facilitar així la seva posterior 

recuperació, una tasca que en bona part podria fer el CEB.  

Aquesta proposta però no implica recuperar tot el traçat del camí vell (que passava fregant el 

mur nord de la masia), sinó tan sols la connexió del camí vell amb la pista de Sitges (F-14). Com 

s’observa a la F-15 on hi ha el plànol parcel·lari del cadastre actual, entre la parcel·la on hi ha el 

Mas Grau (nº8 del polígon 6 delimitat pel camí vell) i la pista de la Plana Novella, hi ha dues 

petites parcel·les (nº19 i 20 del polígon 10) que són fragments de la parcel·la anterior tallada 

per la pista de la Plana Novella (segons ens han informat als Serveis Territorials amb data de 

14.6.22, ambdues parcel·les són del mateix propietari que la del Mas Grau). Pel que fa a la 

parcel·la 19, considerem que el tram de camí vell que la separa de la parcel·la 8 pot ser 

perfectament permutat pel tram de la pista de la Plana Novella situat entre el Coll Fer i el Mas 

Grau, de forma que el tram vell que va quedar fragmentat a ambdós costats de la pista podria 

passar a ser propietat de la finca. És tan sols el tram de camí vell que limita la parcel·la 20 amb 

la 8 (i de fet només la part inicial) el que cal recuperar per a garantir la connexió de la pista 

amb el camí vell (traçat rosat d ela F-14).     

 
F-14: Proposta de connexió del CEB (línia rosada) sobreposada al vol del 1956 i al topogràfic 

actual (font ICGC).  



                 
 
 

 
F-15: Plànol del cadastre (https://www1.sedecatastro.gob.es/) amb les parcel·les 19 i 20 del 

polígon 10 situades entre el camí vell i la pista de la Plana Novella.      

Per a fer possible la connexió proposada, cal en primer lloc retirar la part de la tanca que talla 

l’antiga connexió que es veu a la foto aèria del 1972 (F-4), tot posant la tanca al costat de 

ponent de l’accés a la masia com assenyalem amb negre a la F-16. També cal modificar el 

sistema de tancament de la porta (actualment corredissa) ja que quan s’obrís impossibilitaria 

el pas pel camí. Un cop retirada la tanca hi ha dues opcions: 

- Alternativa a: suposa recuperar el pas pel traçat original del camí, ara ocupat per la 

llera canalitzada de la torrentera. Caldria en aquest cas facilitar l’accés a través de 

l’escullera, i separar el pas de l’aigua del camí. Amb aquesta alternativa el camí seria 

més discret i quedaria més apartat de la masia. 

- Alternativa b: és la més senzilla de fer, doncs suposa fer passar el camí per l’espai 

planer que queda entre la torrentera i l’accés a la masia (F-17). La instal·lació de la 

tanca assenyalada juntament amb una barrera vegetal paral·lela garantiria la privadesa 

de la masia, que de fet ja te un baluard.        



                 
 
 

 

F-16: Dues alternatives a i b de la proposta (en rosat). En negre la modificació de la tanca.  

    
F-17 a i b: dues visions de l’espai herbaci entre l’accés a la masia i l’escullera de la torrentera,  

que sens dubte és l’espai més adequat per a que passi el camí d’acord amb l’alternativa b 

(veure també la F-5b).   

Deixem finalment a criteri i conveniència del ajuntament i la propietat escollir la millor 

alternativa. El CEB s’ofereix a recuperar la part de camí que hagi quedat emboscada.   

A Begues, 14 de juny de 2022              


