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Proposta de traçat alternatiu del camí del Roure a Mas Traval 

El camí del Roure i Mas Traval forma part de l’antic camí públic (apareix al cadastre del 1932 i 

està classificat amb el codi de la sèrie 9000 CA) que des del nucli antic de la Plaça es dirigia als 

Comuns, Campgràs i el poble i port de Garraf, essent conegut que es feia servir com a camí de 

contraban en donar accés a les costes de Garraf. Aquest camí era de carro fins Mas Traval i de 

bast la resta.  

 

Camí públic segons el cadastre. 

 

Als anys 60 se segrega i ven una petita parcel·la de terra de la finca del Roure que conté la 

masia (que s’enderroca i es fa nova) i una part del camí públic, que queda tallat per la tanca 

que construeix el nou propietari. Posteriorment es fan dues transmissions més però el camí 

roman tancat. Entretant la continuïtat del pas veïnal es fa pel camí de les Casetes del Roure, 

situades uns metres per sota de la masia i dins de la mateixa finca original.  

 

L’any 2019 el nou propietari de les Casetes del Roure (que també compra la resta de l’antiga 

finca del Roure) vol fer un tancament de la part de la finca que envolta les Casetes, per la qual 

cosa el camí alternatiu existent quedarà tallat. Atès que es tracta d’un camí històric i alhora 

públic, i que els camins públics són imprescriptibles, inalienables i inembargables, la Comissió 

de Patrimoni proposa a l’ajuntament que requereixi als propietaris a establir una alternativa 

viable pel camí, la qual haurà de ser aprovada per la mateixa. Entenem que l’obertura del nou 

camí també precisarà del informe favorable de la Direcció General de Polítiques Ambientals i 

Sostenibilitat en passar per dins d’un espai protegit per la XN2000 i PEIN. Un cop s’aprovi el 

traçat l’ajuntament hauria de desclassificar (cas que ho estigui, cosa que no ens consta) el camí 

públic que passa per la masia del Roure i establir com a tal el nou itinerari acordat. 

 

L’any 2021 els propietaris de la casa del Roure i de les Casetes del Roure presenten al 

ajuntament la proposta de traçat alternatiu que ens diuen que han acordat entre ells davant 
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notari, la qual es presentada a la CP en la reunió del 29.11.2021. Aquest traçat comença amb 

una marrada en direcció contraria i s’enfila vessant a munt fins la cota de 440m, de forma que 

passa bastant per sobre del límit de la finca de la casa del Roure, però per dins de la finca de 

les Casetes del Roure. El CEB presenta a la CP una valoració segons la qual considera que la 

proposta de traçat feta pels propietaris no s’ajusta a les característiques físiques d’un camí 

històric atesa la seva pendent i marrades, i proposa un nou traçat més baix, curt, lineal i planer 

que passa just per sobre de la tanca del Roure (cota 425msm). Aquesta proposta és mostrada a 

la propietat, la qual la rebutja per ser massa propera a la casa del Roure i tenir una visual sobre 

la mateixa que perjudica la seva privacitat. Conseqüentment la CP sol·licita al CEB que faci una 

nova proposta i la consensuï amb la propietat.  

 

Responent a aquesta petició, el CEB va fer una recerca sobre el terreny amb la finalitat de 

trobar un traçat intermedi entre les dues presentades anteriorment pels propietaris i el CEB, 

sense visual a les cases i jardins, i que tingués unes característiques el més similars possible a 

les del camí històric original. El fet d’haver de passar forçosament per sobre de la tanca del 

Roure, condicionava i feia inevitable una certa pendent que calia minimitzar. Tanmateix, 

malgrat que per fer el traçat més suau i lineal hauria calgut iniciar-lo més al nord, fora de la 

finca, la proposta que es presenta no se surt de la mateixa per a no afectar a tercers. 

 

Un cop el CEB va donar per tancada una nova proposta que complia amb els objectius suara 

esmentats, es va enviar per email a en Jaume Viñas per tal que la mostrés a la propietat del 

Roure, així com a l’arquitecta de les Casetes del Roure (Enrica Mosciaro) per a que fes el 

mateix amb la propietat de les mateixes. Al mateix temps es va acordar una visita conjunta in 

situ el dia 21.2.2022 per tal de valorar-la sobre el terreny.   

 

El dia de la visita acordada, la intermediària de la propietat de les Casetes del Roure ens va 

donar el seu vist i plau, tot i que deixant clar que qui havia de donar realment la conformitat 

era la propietat del Roure, i que el que més els preocupava era tancar definitivament el tema. 

 

En canvi, per part de la propietat del Roure, l’intermediari esmentat ens va fer saber que la 

nostra proposta no havia estat acceptada per la propietat perquè deia que no respectava la 

distancia acordada entre tots dos propietaris i perquè afectava la seva privacitat (cosa per 

nosaltres difícil d’entendre ja que des del traçat de la propietat es veu la casa del Roure 

mentre que des de la proposta de traçat del CEB no). Per a intentar desencallar la situació, en 

Jaume Viñas va presentar llavors mateix una nova proposta acceptada per la propietat del 

Roure que mantenia la distancia a la tanca acordada per aquella, però que aprofitava les parts 

de la proposta de traçat del CEB que considerava més interessants (camí vell, barraca i pas per 

les feixes). Atès que aquesta nova proposta era molt llarga i enrevessada (feia dues grans 

marrades per a evitar pendents excessius), i atès l’inexplicable enrocament del propietari del 

Roure, que no acceptava disminuir la distancia del camí a la finca (és a dir, a baixar la cota del 

camí), el CEB va estudiar una 3ª possibilitat que, un cop contrastada in situ i mostrada als dos 
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intermediaris esmentats de les propietats, va rebre el vist i plau de totes dues segons 

WhatsApp en data de 24.2.2022.  

 

Tanmateix, malgrat les parts positives d’aquesta darrera proposta, té una sèrie de 

desavantatges i inconvenients que fa que no pugui ser considerada com idònia pel CEB, alhora 

que pensem que pot tenir problemes per ser autoritzada pels responsables de la gestió 

d’aquest espai protegit.  

 

Atès que la decisió del traçat definitiu d’aquest antic camí històric i públic correspon a 

l’ajuntament, tot seguit descrivim les característiques del tram de camí original afectat i les 

comparem amb les de les 5 propostes de traçat alternatiu que s’han presentat, les dues 

presentades per la propietat, i les tres proposades pel CEB, per tal que l’ajuntament decideixi 

quina s’adopta de forma definitiva. Volem advertir que en no disposar de tracks (no trobàvem 

cobertura per a penjar-los a l’aplicació de camins wikiloc) les longituds i alçades són 

aproximades.           

 

0- Camí original: 

a-Entrada finca Roure: cota 381msm. 

Porta Roure: cota 402msm (293m recorregut). 

Límit superior tanca Roure: cota 425msm. 

b-Revolt enllaç Mas Traval:  cota 413msm (+220m recorregut des de porta Roure). 

513m recorregut a-b, 32m desnivell (pendent 6%).  

Comentaris: camí de carro molt suau, planer i lineal, agradable per passejar-hi gent de 

qualsevol edat i condició. 

 

1-  Alternativa 1 proposada per la propietat 

Recorregut a-b: 656m (camí nou 441m). 

Desnivell: pujada de 381msm a 440msm en 544m (59m desnivell en 445m recorregut: pendent 

13%)  baixada a 413msm (27m en 112m: pendent 24%). 

Comentaris: recorregut desbrossat i senyalitzat in situ amb pintura (plànols p.5). Comença 

amb una marrada en sentit contrari seguint un camí de desembosc existent (modern) que 

entra parcialment a la finca veïna. Te molta pendent (especialment en alguns trams), un traçat 

irregular, salts constants de marges (més d’una dotzena), i vàries marrades que allarguen el 

recorregut. Molt separat i diferent al original, no agradable per passejar i difícilment adaptable 

per a gent gran, pel que seria molt poc utilitzat. Té visual a la masia del Roure (foto adjunta). 

Passa molt a prop de la carena del Puig Castellar (zona més natural), pel que pensem que 

causaria un elevat impacte ambiental a l’espai protegit de la XN2000.  
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Visual de la casa del Roure des del camí proposat per la propietat. 

 

2- Alternativa 1 CEB 

Recorregut a-b: 457m (camí nou 260m). 

Desnivell: pujada de 381msm a 425msm (44m desnivell en 387m: pendent 11%), baixada a 

413m (12m desnivell en 70m: pendent 17%). 

Comentaris: molt proper i similar al original. Traçat fet sobre plànol amb el pendent mínim 

possible per a superar la tanca de la casa del Roure amb un recorregut molt curt (plànol p.5). 

L’impacte ambiental és mínim. La proposta no és acceptada per la propietat per proximitat i 

visual a la casa del Roure.  

 

3- Alternativa 2 CEB 

Recorregut a-b: 503m (camí nou 376m: 503m -127m camí antic a recuperar). 

Desnivell: pujada de 381msm a 428msm (47m desnivell en 405m recorregut: pendent 11’6%), 

baixada a 413msm (17m desnivell en 103m recorregut: pendent 16’5%).  

Comentaris: recorregut parcialment desbrossat assenyalat in situ amb cintes. És una proposta 

intermèdia entre la dels propietaris i la alternativa 1 del CEB. No hi ha visual a la casa del Roure 

ni als jardins, i passa a major distancia que l’alternativa 1 del CEB. Te un menor desnivell i 

recorregut que la proposta dels propietaris, amb un traçat més lineal i planer, sense marrades 

ni a penes salts de marges, i és més agradable i còmode per passejar-hi. El punt més al nord de 

l’arrencada permet separar-lo més de l’accés a les cases. Passa per una barraca de vinya que es 

pot restaurar i que li donarà més interès, i s’aprofita un tram de camí antic de bast amb marge 

de pedra seca molt fàcil de recuperar. Te un menor impacte ambiental a la XN2000 al ser més 

fondo i apartat de la carena, pel que te més punts per a ser autoritzat per la Generalitat 

(plànols p.5).  
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Proposta de la propietat (blau cel) i alternativa 1 i 2 del CEB (vermell). 

a-b: extrems del tram avaluat. 

 

 
Comparació de l’alternativa 1 de la propietat (blau) i l’alternativa 2 del CEB (vermell). 



                 
 
 

6 
 

Groc: tram camí vell de bast. Les fletxes grogues indiquen punts a arreglar amb pedra seca. 1 

enllaç camí de bast/barraca (estrella), 2 salt de la beta rocosa, 3 salt del marge inicial (punt 

comú amb l’alternativa dels propietaris). La fletxa blava (4) indica el punt de l’alternativa dels 

propietaris des d’on hi ha visual a la casa del Roure. Durant el seu recorregut hi ha més d’una 

desena de salts de marges a superar.  

 

4- Alternativa 2 proposada per la propietat 

 

 
Nova proposta (alternativa 2) de la Propietat 

 

Recorregut a-b:  879m (camí nou 575m: 800m -225m camí antic a recuperar). 

Desnivell: pujada de 381msm a 440msm (59m desnivell en 662m recorregut: pendent 8’9%), 

baixada a 413msm (27m desnivell en 217m recorregut: pendent 11’5%). Marrades: 4 (una de 

petita no apareix al plànol). 

Comentaris: la nova alternativa de la propietat aprofita part de la proposta 2 del CEB (tram 

camí vell i barraca de pedra seca), però després de superades les feixes de la barraca fa una 

gran marrada per recuperar el seu traçat anterior a una cota superior. Tanmateix, per a reduir 

els forts pendents de la baixada al camí vell fa una nova i considerable marrada per un terreny 
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molt dolent i de difícil viabilitat in situ. Amb aquestes 4 marrades (al plànol manca la del punt 

4) el recorregut total passa a ser de 879m.   

 

5- Alternativa 3 presentada pel CEB i acceptada per la propietat 

 

Comparació entre les alternatives 2 del CEB (vermell discontinu), 2 de la propietat (blau clar 

continu) i 3 del CEB/Propietat (blau fosc discontinu).  

 

Recorregut a-c: 840m (camí nou 488m: 840m -352m camins antics a recuperar). 

Desnivell: pujada de 381msm a 440msm (59m desnivell en 588m recorregut: pendent 10’0%), 

baixada a 425msm (15m desnivell en 385m recorregut: pendent 3’9%).  

Comentaris: malgrat que el CEB prefereix l’alternativa 2 ja exposada, s’ha cercat una nova 

alternativa que mantenint la distancia a la finca desitjada per la propietat del Roure, redueix 

considerablement el pendent de la baixada (que passa del 24% al 3’9%) aprofitant un camí 

molt pla de fàcil recuperació que fa de límit sud entre la propietat de les Casetes del Roure i la 

de Mas Traval, la cota del qual és pràcticament idèntica a la del punt més alt de la proposta de 

la propietat, unint ambdós punts amb un traçat planer que segueix una feixa existent entre 2 
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marges de pedra seca. Reduint alhora la marrada posterior a les feixes de la barrada i la 

marrada de la baixada proposades en l’alternativa 2 de la propietat, s’aconsegueix que el 

recorregut total d’aquesta proposta entre els punts a i c (840m) sigui fins i tot inferior al de 

l’alternativa 2 de la propietat entre els punts a i b (879m).  

 

Camí Long 

a-b 

Cotes 

pujada 

Desnivell Pendent Cotes 

baixada 

Desnivell Pendent Vell/nou Marrades 

Original 513m  381-413 
msm 

32m  
en 513m 

6’0% --- --- -- 513/0 0 

Prop 1 656m 381-440 
msm 

59m  
en 554m 

10,8% 440-413msm 27m  
en 112m 

24’0% 217/439m 2 

CEB 1 457m 381-425 
msm 

44m  
en 387m 

11,0% 425-413msm 12m  
en 70m 

17’0% 197/260m 0 

CEB 2 508m 381-428  

msm 

47m  

en 405m 

11,6% 428-413msm 17m  

en 103m 

16,5% 132/376m 0 

Prop 2 879m 381-440  
msm 

59m  
en 662m 

8,9% 440-413msm 27m  
en 217m 

11,5% 404/475m 4 

CEB 3 840m 

(a-c*) 

381-440 

msm 

59m  

en 455m 

13,0% 

 

440-425msm  

 

15m  

en 385m 

3,9% 352/488m 2 

 

*Tram a-c camí original 680m 

Taula resum de les característiques de les diferents alternatives 

 

Conclusions 

 

El CEB considera que només són avaluables les alternatives 2 i 3 del CEB, desestimant tota la 

resta per tenir pendents excessius i un excés de marrades i dificultats tècniques (salts de 

marges). La alternativa 2 és la preferida pel CEB pel seu menor recorregut, traçat més lineal i 

proper al original, menor cota màxima i menor impacte ambiental. Tot i que passa més a prop 

de la finca del Roure, té una menor visibilitat i afectació a la privacitat sobre la finca que la 

alternativa 3 gràcies al major apantallament de la vegetació existent. Tanmateix, l’alternativa 2 

és rebutjada per la propietat, que de les dues esmentades només accepta la 3 en respectar la 

distancia desitjada. D’altra banda, l’alternativa 3 soluciona el problema de la baixada al camí 

vell que en les altres alternatives sempre era dificultós pels pendents, marges i rocam 

existents, però comparativament a la alternativa 2 implica un recorregut més llarg i diferent al 

del original, un superior impacte ambiental al passar per una cota elevada, i que es margini i 

perdi un tram del camí vell original en molt bon estat (b-c) que les altres alternatives 

aprofitaven. Totes dues propostes tenen dificultats tècniques a resoldre en haver de superar 

alguns marges o terrenys rocosos. Quan hi són, considerem que es poden resoldre amb petites 

obres de pedra seca.  

     

Per tal de generar el menor impacte possible i respectar al màxim les estructures existents, 

proposem els següents passos seguint aquest ordre: 

- Atès que es tracta d’obrir un camí nou dins d’un espai protegit per la XN2000, 

considerem que cal demanar informe a la DG de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 

respecte les diferents alternatives abans d’escollir la proposta definitiva. 

- Un cop escollit el traçat, preguem que es comuniqui al CEB per tal d’acabar de definir 

in situ petits dubtes  i senyalitzar-lo de forma provisional.   
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- Preveure que la plataforma del camí ha de tenir una amplada mitjana mínima d’1m., 

preveient que en alguns punts no la podrà assolir i que l’òptim seria de 1’5m, ja que ha 

de ser apte pel pas de 2 persones en paral·lel, bicicletes i cavalls (un camí de bast). Fer 

un camí de carro (>2m) com era originalment és innecessari i generaria un impacte 

ambiental molt elevat a causa dels desmunts que caldria fer amb maquinaria.  

- Un cop senyalitzat provisionalment el traçat definitiu, cal fer una desbrossada de la 

plataforma apurant fins els marges allà on n’hi hagin. 

- Un cop desbrossat cal avaluar en quins punts o trams és necessari l’arranjament de la 

plataforma.  

- Sempre que sigui possible cal fer els arranjaments manualment, amb la tècnica de la 

pedra seca i amb eines manuals (magall...). Evitar tant com es pugui l’entrada de 

maquinària, que en tot cas ha de ser de petites dimensions (tipus dumper...), 

assegurant que no es desmunten els marges existents.    

- El CEB s’ofereix a restaurar la barraca de pedra seca.  

 

Centre d’Estudis Beguetans, 6 de març de 2022 
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