
ASFALTEN LA PISTA 
FORESTAL DEL RAVAL 
TORRELLETES A BEGUES 
Aquesta carretera transcorre per territori protegit 
de la xarxa Natura 2000 i el PEIN 
L´Ajuntament no ha realitzat cap consulta a la 
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat 
com exigeix la legislació vigent 
 

1. NOTÍCIA PUBLICADA AL WEB MUNICIPAL DE TORRELLES DE LLOBREGAT 
(30/3/11) 
 

OBERTA A LA CIRCULACIÓ LA PISTA DE TORRELLES A BEGUES
   Des d'ahir dimarts 29 de març, la circulació de vehicles per la pista que enllaça Torrelles i 
Begues, a través del raval Torrelletes, s'ha reestablert amb normalitat. Durant un parell de 
setmanes s'ha treballat en l'arranjament d'aquesta via, feines que han contemplat l'asfalt 
parcial d'alguns trams en mal estat. 
   L'Ajuntament de Torrelles es troba en procés de converses amb veïns del Raval Torrelletes 
sobre la pista de Begues, contemplada al mapa de la Xarxa Viària Catalana, i el projecte de 
la variant, inclòs també al Pla General de Torrelles. Durant les properes setmanes hi ha 
l'objectiu de definir, amb la col·laboració de la Policia Local de Torrelles, les mesures de 
control de velocitat i reducció del trànsit adequades per a la pista de Begues. 

Enviat per: Ajuntament el Dimecres, 30 de Març de 2011 

http://www.torrelles.cat/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1725&mode=thread&order=0&thold=0


2. INSTÀNCIA ENVIADA AL DIRECTOR GENERAL DE MEDI NATURAL I 
BIODIVERSITAT (28/3/11) 
    Sr. Josep Escorihuela Mestre 
    Director General de Medi Natural i Biodiversitat 
    Dr. Roux, 80 
    08017 Barcelona 
 

Ref.- Obres a la pista forestal de Torrelles de Llobregat a Begues. 
 

Francesc Capdevila i Torrell, amb DNI núm. 46.237.089 M, com a president de 
l´Associació Naturalista Torrellenca La Formiga (ANT), amb NIF G 62266952, amb 
seu al Parc de can Sostres de Torrelles de Llobregat, associació legalment inscrita 
al Registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 23259 
de la secció 1ª de Barcelona i al Registre d´Entitats de Medi Ambient i 
Sostenibilitat del DMAH, i traslladant l´acord pres en reunió de junta directiva, 
 

EXPOSA: 
 

Que el 18 de maig del 2010 vàrem enviar un escrit als Agents Rurals de l´oficina 
de Sant Boi de Llobregat demanant la vigilància sobre unes obres desenvolupades 
a la pista forestal de Torrelles de Llobregat a Begues en les quals s´havia abocat a 
la pista residus procedents de carreteres, en la composició dels quals hi havia 
quitrà. 
 

Que recentment ha aparegut en el web municipal de l´Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat el següent avís: 
 

     ARRANJAMENT DE LA PISTA DE BEGUES
 

A partir del proper dilluns 7 de març, s’inicien les obres d'arranjament i millora de la pista que 
enllaça els municipis de Torrelles de Llobregat i Begues. Es preveu que els treballs tinguin 
una durada de deu dies aproximadament, durant els quals estarà prohibit el pas de vehicles 
entre les 9.15 i les 19h. 
Concretament, les obres que es portaran a terme són el refinament de la pista de Begues, en 
el tram que transcorre dins el terme municipal de Torrelles, i l’asfaltat parcial d'aquells 
trossos de la via que es troben en més mal estat. La durada de les obres està condicionada 
per les condicions climatològiques, tot i així, l'empresa encarregada de l'obra preveu deu dies 
per a la seva finalització. Es podrà circular per la pista de Begues abans de les 9.15h del 
matí i després de les 19h del vespre, durant l'execució dels treballs aquesta pista quedarà 
tancada a la circulació. 
A més, recordem que aquest mes de febrer de 2011 s’ha efectuat la millora de la carretera 
de Torrelletes en el tram comprès entre el número 26 de l’avinguda de Torrelletes, al veïnat 
de Can Guey, fins Cal Joan, al Raval Torrelletes. 

http://www.torrelles.cat/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1718&mode=thread&order=0&thold=0


Que en la data de signatura d´aquest escrit sembla que s´han asfaltat diversos 
trams en un 60% de tota la longitud d´aquesta carretera forestal i que és possible 
que en el futur continuïn els treballs fins a acabar-la d´asfaltar en la seva totalitat. 
 

Que la pista esmentada transcorre durant tot el seu recorregut per territori integrat 
dins la xarxa Natura 2000 i l´Espai d´Interès Natural de l´Ordal o just al seu marge, 
els valors naturals de muntanya interior del qual cal mantenir i potenciar. 
 

Per la qual cosa, 
 

DEMANA: 
 

Que ens informeu sobre si l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha demanat al 
vostre departament algun informe sobre la idoneïtat de l´obra per al manteniment 
dels valors naturals de l´Espai d´Interès Natural de l´Ordal i de si d'acord amb la 
normativa bàsica estatal - RDL 1/2008 - i d'acord amb les directius generals de 
l'acord del Govern de 5-09-06, d'aprovació dels espais de la XN2000, ha fet una 
consulta prèvia a l'Òrgan Ambiental de la Generalitat en relació a si el projecte 
d´aquesta carretera forestal pot estar subjecte a avaluació d'impacte ambiental. 
 

Que ens informeu si, com a mínim, l'ajuntament ha sol·licitat l'informe favorable del 
projecte i la definició de les mesures correctores adients en defensa dels valors 
naturals, tal com prescriu el subapartat 11 - Directrius per a les infraestructures 
viàries - de l'apartat II.5.1 - Directrius generals pels espais de muntanya interior - 
de l'annex 8 de l'acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova 
la XN2000. 
 

Que si no s´han complert tots aquests tràmits necessaris, segons la legislació 
mediambiental actual, sol·licitem una inspecció i la paralització de l'obra, si és el 
cas. 
 

La qual cosa esperem obtenir.  
 

Torrelles de Llobregat, 28 de març del 2011. 
          
 
        
 
 

ASSOCIACIÓ NATURALISTA TORRELLENCA LA FORMIGA 
PARC DE CAN SOSTRES 
08629 – TORRELLES DE LLOBREGAT 
T. 936890366 
ant.laformiga@gmail.com 



3. RESPOSTA REBUDA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DARPAM (14/4/11)  
 

B  
envolgut,  

Li comuniquem des de la Secretària General, s’han fet gestions per investigar el 
que ens comenta, però no tenim constància d’aquesta obra, en el terme municipal 
de Torrelles de Llobregat. 
 

Si ens pot donar més informació, li passarem a les persones responsables per tal 
de donar-li una nova resposta. 
 

Atentament, 
 

Núria Méndez Manzanares 
Secretaria de la Secretària General 
 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
Telèfon: +34 93 304 67 20 
Fax: +34 93 304 67 09 
correu-e: nuria.mendez@gencat.cat
 
4. INFORMACIÓ AFEGIDA ENVIADA A LA SECRETARIA GENERAL DEL DARPAM 
(18/4/11) 
 

Núria Méndez Manzanares 
Secretaria de la Secretària General 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
 

B  
envolguda, 

En relació a les obres de la carretera forestal entre el raval Torrelletes, al terme 
municipal de Torrelles de Llobregat, i la línia de terme de Begues, al Baix Llobregat, 
de les quals ens demaneu més informació, us hem de dir: 
 

Que aquesta carretera transcorre i, per tant, les obres també s´hi han fet, dins 
l´Espai d´Interès Natural de l´Ordal, inclòs dins el PEIN i la xarxa Natura 2000, com 
ja dèiem a la carta enviada al Director General de Medi Natural i Biodiversitat i a 
aquesta Secretaria General. Us adjuntem una imatge amb un fragment del mapa 
del Garraf (Ed. Alpina) on es veu el traçat de la carretera forestal i un altre 

mailto:nuria.mendez@gencat.cat


fragment de la cartografia de la xarxa Natura 2000 on es veu que aquesta 
carretera transcorre per dins o al límit d´aquest espai protegit. 
 

Que aquestes obres es realitzaren durant el mes de març del 2011 i que encara 
falta asfaltar una part de la carretera, la qual cosa sembla que es farà aviat en una 
segona fase. Us adjuntem un informe sobre la longitud de la carretera que ja està 
acabada i el tram que encara falta per asfaltar, amb fotografies. 
 

Que, recenment, ja us hem enviat un enllaç amb la notícia publicada al web 
municipal de Torrelles de Llobregat on es veuen fotografies de les màquines 
treballant en aquesta carretera. 
 

Que el 19 de maig del 2010, l´ANT va enviar carta certificada a Raimon Roda, Cap 
dels Agents Rurals del Baix Llobregat, demanant que s´inspeccionés la pista 
forestal del raval Torrelletes a Begues perquè s´hi havien abocat àrids compostos 
de residus amb asfalt i quitrà, procedents d´altres obres. S´adjunta la còpia de la 
carta. 
 

Que, segons el nostre parer, l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat, ha actuat de 
forma deliberada amb la política dels fets consumats, obviant que aquesta 
carretera transcorre dins de territori protegit, per la qual cosa, com a mínim, hauria 
d´haver consultat la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat per complir la 
legislació vigent, tal i com dèiem a la carta enviada anteriorment. 
 

Esperant que aquesta informació aportada us faci servei, atentament. 
 

El secretari de l´ANT 
Vicenç Roig Vidal 
 
 
 
4.1. FRAGMENT DEL MAPA DEL GARRAF (Ed. Alpina) (18/4/11) 
 
(A la pàgina següent) 
 
4.2. FRAGMENT DE LA CARTOGRAFIA DE LA XARXA NATURA 2000 (18/4/11) 
 
(A la pàgina següent) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. INFORME DE L´ANT SOBRE LA CARRETERA DEL RAVAL TORRELLETES FINS AL 
TERME DE BEGUES (18/4/11) 

 

CARRETERA ASFALTADA TORRELLES DE LLOBREGAT-BEGUES 
Tram comprès entre el raval Torrelletes i el terme de Begues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 trams asfaltats de nou el passat mes de març, amb un total de 1,2 Km de 
longitud i uns 10 cm de gruix. L’amplada d’asfalt oscil·la entre 4,5 i 5,5 m. 
Construcció de passos d’aigua. 
 

Ja existeix un tram asfaltat de fa anys amb un total de 350 m a tocar del raval 
Torrelletes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carretera, de moment, no s’ha asfaltat del tot: estan pendents 2 trams amb 
la base i sub-base preparada per rebre l’asfalt, amb un total de 900 m i uns 6 
m d’amplada de caixa de la carretera 
 

Resum: 
 

350 m asfaltats fa anys. 
1.200 m asfaltats de nou 
900 m amb la caixa definida, pendent d’asfalt.  



5. CÒPIA DE LA CARTA ALS AGENTS RURALS SOBRE L´ABOCAMENT DE RESIDUS A 
LA PISTA FORESTAL DE TORRELLETES A BEGUES (18/5/10)



 

 
 



6. INSTÀNCIA A L´AJUNTAMENT SOBRE L´ABOCAMENT DE RESIDUS A LA PISTA 
FORESTAL DE TORRELLETES A BEGUES (18/5/10)   
 

Ref.- Utilització de residus en l´arranjament de la pista forestal. 
 

Francesc Capdevila i Torrell, amb DNI núm. 46.237.089 M, com a president de l´Associació 
Naturalista Torrellenca La Formiga (ANT), amb NIF G 62266952, amb seu al Parc de can 
Sostres de Torrelles de Llobregat, associació legalment inscrita al Registre d´Associacions 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 23259 de la secció 1ª de Barcelona i al 
Registre d´Entitats de l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat, i traslladant l´acord pres en 
reunió de junta directiva, 
 

EXPOSA: 
 

Que alguns membres de la nostra associació han observat que en les obres de reparació de 
la pista entre el raval Torrelletes i Begues s´utilitza com a material per a tapar els clots, àrids 
en els quals hi ha matèria procedent de l´arrencament d´asfalt de carrer o carretera com es 
pot comprovar a les fotografies següents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la pista transcorre durant tot el seu recorregut per territori integrat dins la xarxa Natura 
2000 i l´Espai d´Interès Natural de l´Ordal o just al seu marge, els valors naturals del qual cal 
mantenir i potenciar. 
 

Que aquests materials utilitzats, en la composició dels quals hi ha quitrà, es podran 
arrossegar pel trànsit que hi circula i, sobretot, en cas de plujes torrencials, cap als torrents i 
la riera, la qual cosa la nostra associació considera molt poc recomenable. 
 

Que, com fins ara, sempre s´havien utilitzat en la reparació de la pista terres molt més 
apropiades, en les quals no hi havia barrejats residus. 
 

Per la qual cosa, 
 

D  
EMANA: 

Que en les obres de reparació de la pista forestal que transcorre entre el raval Torrelletes i 
Begues no s´utilizin materials que estiguin compostos de residus d´altres obres i en la 
composició dels quals hi hagi asfalt o quitrà. 
 



Que es retirin, en la mesura que sigui possible, aquests materials en els quals hi hagi barrejat 
trossos d´asfalt en el tram que ja s´hi ha treballat i s´hi hagin abocat. 
 

La qual cosa esperem obtenir de l´Ajuntament que vós presidiu.  
 

Torrelles de Llobregat, 18 de maig del 2010. 
 
 
 
Il.lustre Senyora Alcaldessa de l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
 

7. RESPOSTA MUNICIPAL A LA INSTÀNCIA SOBRE L´ABOCAMENT DE RESIDUS A LA 
PISTA (28/5/10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. NOVA INSTÀNCIA AMB PREGUNTES SOBRE LA PISTA FORESTAL (6/9/10)  
 

Ref.- Preguntes sobre la pista forestal a Begues. 
 

Francesc Capdevila i Torrell, amb DNI núm. 46.237.089 M, com a president de l´Associació 
Naturalista Torrellenca La Formiga (ANT), amb NIF G 62266952, amb seu al Parc de can 
Sostres de Torrelles de Llobregat, associació legalment inscrita al Registre d´Associacions 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 23259 de la secció 1ª de Barcelona i al 
Registre d´Entitats de l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat, i traslladant l´acord pres en 
reunió de junta directiva, 
 

EXPOSA: 
 

Que la nostra associació va presentar, amb data 19/5/2010 i nº de registre d´entrada 
E0002533/2010, un escrit demanant “que en les obres de reparació de la pista forestal que 
transcorre entre el raval Torrelletes i Begues no s´utilizin materials que estiguin compostos 
de residus d´altres obres i en la composició dels quals hi hagi asfalt o quitrà i que es retirin, 
en la mesura que sigui possible, aquests materials en els quals hi hagi barrejat trossos 
d´asfalt en el tram que ja s´hi ha treballat i s´hi hagin abocat”. 
 

Que la nostra associació va rebre un escrit de resposta amb nº de registre de sortida 
S0001301/2010 amb data 7/6/2010,  en el qual es deia “que el material és un àrid reciclat 
procedent d´aglomerats asfàltics que s´utilitza habitualment per l´arranjament de camins i 
pistes forestals, degut a que es compacta ràpidament. Aquest àrid s´ha estès a mode de 
subbase per a rebre properament una capa d´aglomerat asfàltic en trams concrets. 
L´Ajuntament de Torrelles té l´afany de treballar per la conservació dels valors naturals de les 
àrees protegides, i a l´hora de garantir la viabilitat del trànsit a la pista forestal de Begues, 
com a eix de connexió vital. És per tant, inviable la proposta de retirada d´aquests materials 
de la pista forestal. 
Per últim, agrair-li la seva col.laboració i informar-lo que, per qualsevol dubte, restem a la 
seva disposició.” 
 

Que la junta de la nostra associació fa les següents consideracions: 
 

1. Que la pista forestal a Begues no és inclosa en cap pla de carreteres interurbanes de 
l´Estat, de la Generalitat, ni de la Diputació de Barcelona, tal i com no ho estan les pistes 
forestals que uneixen el poble de Torrelles de Llobregat amb Sant Climent, amb Cervelló o 
amb Vallirana. 
 

2. Que la majoria d´usuaris de la pista forestal entre Torrelles i Begues no són veïns del 
nostre municipi i una part important dels vehicles que hi circulen són tot terrenys en viatge 
turístic o esportiu. 
 

3. Que asfaltar la carretera implicarà augmentar el trànsit de pas per aquesta via, amb nous 
usuaris que l´utilitzaran com a drecera entre el Penedès i el Baix Llobregat i com a alternativa 
a la carretera de Begues a Gavà, amb la qual cosa es poden veure afectats els valors 
naturals de l´Espai d´Interès Natural de l´Ordal, inclòs dins el PEIN i la xarxa Natura 2000. 



4. Que l´increment de trànsit també implicarà molèsties als veïns del raval Torrelletes per la 
qual cosa, tard o d´hora, demanaran de fer una variant, i amb això, la construcció de la 
variant, es tornarà a afectar els valors naturals que es diu que es volen conservar.  
 

Per tot això, 
 

D  
EMANA: 

Que acollint-nos a la vostra amabilitat de posar-vos a la nostra disposició per a qualsevol 
dubte, ens respongueu les següents qüestions: 
 

1. Quan es diu “que el material és un àrid reciclat procedent d´aglomerats asfàltics que 
s´utilitza habitualment per l´arranjament de camins i pistes forestals, degut a que es 
compacta ràpidament.”, no es diu la seva procedència.  
1.1. Ha sortit d´obres realitzades al municipi o ha sortit d´una planta de tractament?  
1.2. Se n´ha tramitat la seva gestió i la finalitat o, com a mínim, ha estat informada la junta de 
residus o, potser, no cal? 
 

2. Quan es diu “Aquest àrid s´ha estès a mode de subbase per a rebre properament una 
capa d´aglomerat asfàltic en trams concrets.”, no es dona cap més informació sobre aquest 
projecte municipal.  
2.1. Qui és el tècnic redactor del projecte i quin tècnic ha supervisat les obres ja realitzades? 
2.2. Qui és el responsable polític del projecte? S´ha aprovat en el Ple municipal, en la Junta 
de govern, per decret d´Alcaldia, per ordre del regidor d´obres?  
2.3. Aquest projecte s´ha posat a exposició pública? 
2.4. S´ha realitzat cap estudi d´impacte ambiental de l´obra i sobre els efectes que pot tenir 
sobre la zona natural que travessa la pista? 
2.5. Tenint en compte que el projecte afecta una zona natural protegida inclosa dins el PEIN i 
la xarxa Natura 2000, s´ha demanat cap informe o s´ha realitzat algun tipus de consulta a la 
direcció general de medi natural del DMAH de la Generalitat? 
2.6. Quan es pensa portar a terme la finalització del projecte amb la capa d´aglomerat 
asfàltic? 
 
3. Quan es diu “L´Ajuntament de Torrelles té l´afany de treballar per la conservació dels 
valors naturals de les àrees protegides, i a l´hora de garantir la viabilitat del trànsit a la pista 
forestal de Begues, com a eix de connexió vital.”, no es diu res sobre l´afectació que podria 
suposar sobre el raval Torrelletes. 
3.1. S´ha informat a tots els veïns del raval Torrelletes sobre aquest projecte? 
3.2. S´els hi ha consultat sobre la seva conveniència? 
3.3. S´hi han mostrat favorables en la seva majoria? 
 
 

La qual cosa esperem obtenir de l´Ajuntament que vós presidiu.  
 
 
 
 
 



Torrelles de Llobregat, 6 de setembre del 2010. 
 
 
 

Il.lustre Senyora Alcaldessa de l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
 
 

   Aquest document s´ha confeccionat amb diverses instàncies de l´ANT enviades a les 
administracions, Ajuntament i Generalitat, les respostes rebudes i alguna informació extreta 
del web municipal, en relació a dos fets. 
   El primer, que va passar el maig del 2010, l´abocament a la pista forestal de Torrelletes a 
Begues de graves amb quitrà, residus procedents de les obres d´altres carreteres o carrers, 
realitzat per la brigada municipal. 
   El segon, les obres, realitzades el març i abril del 2011, per asfaltar una bona part d´aquesta 
mateixa carretera forestal. 
   Com que els documents no estan ordenats temporalment, els hi hem posat un títol previ amb 
la data corresponent. 
   Els relacionem a continuació: 
 

1. NOTÍCIA PUBLICADA AL WEB MUNICIPAL DE TORRELLES DE LLOBREGAT 
(30/3/11) 
 

2. INSTÀNCIA ENVIADA AL DIRECTOR GENERAL DE MEDI NATURAL I 
BIODIVERSITAT (28/3/11) 
 

3. RESPOSTA REBUDA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DARPAM (14/4/11)  
 

4. INFORMACIÓ AFEGIDA ENVIADA A LA SECRETARIA GENERAL DEL DARPAM 
(18/4/11) 
4.1. FRAGMENT DEL MAPA DEL GARRAF (Ed. Alpina) (18/4/11) 
4.2. FRAGMENT DE LA CARTOGRAFIA DE LA XARXA NATURA 2000 (18/4/11) 
4.3.INFORME DE L´ANT SOBRE LA CARRETERA DEL RAVAL TORRELLETES FINS 
AL TERME DE BEGUES (18/4/11) 
 

5. CÒPIA DE LA CARTA ALS AGENTS RURALS SOBRE L´ABOCAMENT DE  RESIDUS 
A LA PISTA FORESTAL DE TORRELLETES A BEGUES (18/5/10) 
 

6. INSTÀNCIA A L´AJUNTAMENT SOBRE L´ABOCAMENT DE RESIDUS A LA PISTA 
FORESTAL DE TORRELLETES A BEGUES (18/5/10)   
 

7. RESPOSTA MUNICIPAL A LA INSTÀNCIA SOBRE L´ABOCAMENT DE RESIDUS A 
LA PISTA (28/5/10) 
 

8. NOVA INSTÀNCIA AMB PREGUNTES SOBRE LA PISTA FORESTAL (6/9/10)  
 

   Esperem que la difusió de tota aquesta documentació serveixi per aclarir els fets i mostrar 
un exemple més de la feina feta per la nostra associació en defensa de la conservació del 
nostre entorn natural. 
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