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La planificació del territori com a art
S’auguren canvis en la política catalana: potser hi ha una
oportunitat perquè la creativitat i la voluntat s’obrin pas i
el Camí del Llobregat esdevingui un precedent; potser és
l’hora que en el camp de la planificació territorial es
manifestin coneixement, art i empatia.
“Una obra d’art –i un pla de ciutat és una obra d’art– no
pot ésser creada per comitès o oficines, sinó només per
un individu... ¿Per què no fem executar també plans de
catedrals, i no fem pintar també quadres històrics o
compondre simfonies per via administrativa? Fóra també
molt assenyat!”
Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen. Camillo Sitte (Viena, 1843-1903),
precursor de l’urbanisme modern.
El que s’exposarà a continuació fa entendre que el
resultat final del treball recordi una filigrana propera,
almenys en l’esperit, a la concepció de l’urbanisme com
una art més enllà de planejaments tecnocràtics.

Crèdits
Estudi i realització tècnica: ACNA, ACTIVITATS NATURA, S.L.
Carles Udina i Cobo, Jaume Bonaventura i Ivars
Tractament de les dades: Guim Bonaventura i Bou
Cartografia: Pere Aranda i Arnan
Bases cartogràfiques: © Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Cal agrair la col·laboració dels tècnics i responsables dels consells
comarcals del Berguedà, Bages i Baix Llobregat, de la Diputació de
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana de
l’Aigua, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, alcaldes, regidors i
tècnics de molts ajuntaments i, finalment, de les persones que tan
amablement ens han concedit les seves informacions i companyia per
resoldre punts dificultosos dels camins.
Un apartat dedicat al directori de contactes n’ofereix els noms i les
dades. Sense la seva amical col·laboració, entusiasme en alguns
casos, el treball hauria estat deficient.
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Memòria
L’any 2012, l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona va encarregar l’estudi d’un traçat a
peu i amb bicicleta entre el naixement del Llobregat i la seva desembocadura. El resultat diferia molt del que
s’entén per un camí de riu perquè s’allunyava del curs fluvial en masses ocasions.
L’actual estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat entre Castellar de n’Hug i Abrera s’ha
encarregat amb la finalitat de disposar d’un traçat ajustat al fil del riu i d’una guia d’inversions. La proposta
ha d’estar consensuada amb el territori i l’administració i, per les seves característiques, s’ha d’apropar als
estàndards de les vies verdes europees.
El projecte no parteix de zero, altres iniciatives anteriors han proposat de bastir recorreguts de riu al llarg de
la conca. Alguns formen part dels recursos turístics i d’oci de diverses poblacions, d’altres no han pogut
reeixir a causa de la manca de dimensió i de retorn potencial en relació al seu cost.
De nord a sud observem la Xarxa de Camins del Berguedà, el recentment recuperat –ni que sigui
parcialment– recorregut del vell camí del Tramvia de Sang. Més avall, un tram d’autèntica via verda entre
Sant Quirze de Pedret i Cal Rosal, de Cal Rosal a Balsareny la Ruta de les Colònies connecta l’històric parc
industrial del Llobregat. De Balsareny a Manresa, allunyant-se progressivament del riu, però
indefectiblement unit a ell, la Sèquia de Manresa. Més avall, als voltants de Montserrat conflueixen alguns
dels recorreguts més populars de l’excursionisme català, des dels camins romeus provinents d’arreu fins al
camí de Sant Jaume –un camí romeu més–, el nounat Camí Ignasià i alguns senders de gran recorregut i
petit recorregut homologats per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
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Més enllà d’un simple camí
El 1867, Idelfons Cerdà proposava una teoria general de la urbanització. Mig segle després, en el període
d’entreguerres, la Mancomunitat i la Generalitat tornaven a abordar el territori des d’una visió integral;
l’anomenaren Catalunya-ciutat. La desfeta de 1936 i la dictadura posterior van anorrear la nostra capacitat
d’harmonitzar el creixement i quatre dècades de democràcia no han estat prou per canviar les inèrcies.
Realitzar un camí pel Llobregat no és empresa fàcil. Cal definir un traç net i connex enmig d’una de les
àrees més dinàmiques d’Europa abordant problemes estructurals de gran complexitat. Qualsevulla que sigui
la solució adoptada, les conseqüències per a l’entorn seran determinants. A favor del projecte hi ha
poderoses raons i voluntats; inclouen des de la necessitat imperiosa de recuperar la salubritat i el paisatge
fins a la necessitat de dotar els municipis fluvials d’infraestructures de lleure dignes i saludables. Finalment
hi ha la possibilitat d’aprofitar-lo com a factor de dinamització turística.
Imaginem que el Camí del Llobregat pogués establir un precedent en la planificació integral al país. No
valdria la pena de considerar-ho seriosament?
Si es fes així, no passaran gaires anys a veure el projecte engegat. A poc a poc, s’hi aniran incorporant
altres recursos a escala local: enllaços amb itineraris existents, elements del patrimoni històric, passeigs,
bancs, fonts, àrees d’esbarjo, arbredes, franges per a cadires de rodes, per a cavalls, embarcadors en els
embassaments de les represes, piragües al riu... però també allotjaments, restaurants, lloguers de
bicicletes, de canoes, de cavalls. El camí ajudarà a recuperar i restaurar l’entorn del riu, impulsarà
l’economia local i esdevindrà un referent. En un parell de dècades haurà sacsejat la conca del Llobregat. No
és somiar truites, és el que existeix a moltes conques fluvials europees Pirineus enllà.
Permetre l’expressió d’un potencial enorme
A tota aquesta corrua de camins, l’eix del Llobregat dóna vertebració i connecta. L’obertura del Camí del
Llobregat, permetent la creació de cercles itineraris, bucles i connexions a les poblacions riberenques, dóna
significació i rellevància a totes les propostes que s’hi creuin. Amb Barcelona a l’extrem sud i Montserrat al
bell mig, el camí constituirà un recurs turístic de gran envergadura.
Interrogants
No obstant, són molts els interrogants que es plantegen al futur del projecte. L’extrem dinamisme econòmic
que envolta el Llobregat exerceix una pressió enorme. Sinèrgies, però també dissensions, maneres de fer,
interessos locals, comarcals i nacionals conviuen en un reduït territori provocant disfuncions i errors de
llargues conseqüències.
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Context d’elaboració del treball
Cinc mesos anant amunt i avall no són prous per arribar a conèixer el riu amb profunditat; s’ha hagut de
comptar amb la col·laboració de voluntaris, regidors, alcaldes i tècnics locals, comarcals i de l’ACA.
L’elaboració del projecte ha suposat integrar una enorme quantitat de dades. Coneixement, experiència i
mètode s’han posat al servei de la definició d’un traçat troncal de 140,5 km cosit amb 186 actuacions. Els
recorreguts complementaris (connexions, variants i alternatives) sumen 99 km i 87 actuacions més.
Un traçat majoritàriament existent i d’ús públic
En definitiva, solament 7,1 km del total del recorregut són de nova creació, és a dir, un 5%. La resta del
recorregut ja existeix, aprofita camins previs, en ús –la major part–, o en desús, com els camins ramaders.
Es tracta de camins senyalitzats, corriols inventariats, trams de l’antic ferrocarril entre Manresa i Guardiola
de Berguedà i altres vials de domini públic, especialment pistes forestals.
Són especialment rellevants els traçats que utilitzen drets de pas garantits, com els trams de camí ramader
entre Castellar de n’Hug i Cercs i les zones de servitud del riu, competència exclusiva de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA).
L’adscripció del Camí del Llobregat a vials públics és de cabdal importància per a la viabilitat de la
proposta mercès a l’estalvi de recursos que suposa, en temps de gestió i en indemnitzacions per
expropiació. Fins i tot permetria abordar la resolució de determinats trams immediatament, sense
necessitat tècnica de projectes executius.

Proposta d’homologació d’intervencions: el fet diferencial d’aquest projecte
El singular context de la proposta obliga a una reflexió sobre els procediments més idonis per a la seva
realització i a l’aportació de solucions destinades a emmarcar-la en un entorn d’homologació (normalització/
homogeneïtzació), amb propostes ex-professo sobre tècniques i procediments de tractament dels camins,
construcció de baranes, guals, passeres metàl·liques i altres enginys.
La normalització de solucions infraestructurals dota al projecte d’un caire innovador i de solidesa
argumental, però, especialment, d’un marc de viabilitat pressupostària en reduir radicalment els imports
destinats a les actuacions.

Aquest extrem no estava contemplat en l’encàrrec, neix de la constatació de la situació del riu: del costós
resultat de determinades intervencions i tècniques aplicades reiteradament no podia ser passada per alt.
Afegit a la necessitat d’homologació de les intervencions hi ha la complexitat de les interaccions a la conca
del Llobregat, entre elles:
1.
2.
3.
4.

Expectatives de la població
Projectes urbanístics
Projectes d’infraestructures, i
Constriccions mediambientals

Aquesta complexitat obliga a:
1. Consens amb els municipis sobre la traça proposada, tipus d’intervencions i procediments a seguir
2. Explicació exhaustiva del context de les intervencions
3. Argumentació de les solucions de pas destinada a l’homologació de tècniques

La sola aportació d’un traçat plausible, acompanyada de la seva quantificació econòmica, resulta un punt
de partida insuficient, possiblement destinat a encallar-se al cap de poc temps.
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Se suggereix que es consideri la necessitat de disposar dels treballs ressenyats a continuació.
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Passos a seguir. Treballs previs a la continuació del projecte
1. Consens amb els municipis sobre la traça, intervencions i procediments
Reunions expositives
Reunions amb els alcaldes i, posteriorment, amb als tècnics municipals. Inclouria la informació tècnica
detallada a cada Ajuntament i la incorporació de modificacions finals. Els ajuntaments (amb la col·laboració
de la Diputació) han d’assumir les gestions amb els titulars de zones de pas.
Document de compromís
Finalment, qualsevol actuació en el Camí del Llobregat finançada per la Diputació de Barcelona hauria de
comptar amb el compromís dels municipis corresponents, aprovat en sessió plenària, d’atendre’s al consens
i a les prescripcions consignades en un document - marc.
Cap a una figura administrativa única del Camí del Llobregat
És coneguda la necessitat d’unificar criteris d’actuació amb un pla urbanístic específic. Conjuntament,
caldria tramitar expedients generals en els organismes reguladors de l’espai fluvial, l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge i, també, amb la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat (carreteres) i en el servei homòleg a la Diputació de Barcelona.

2. Explicació exhaustiva del context de les intervencions
Es proposa:
1. Un treball de contextualització i explicació exhaustiva dels trams sensibles del recorregut
2. L’elaboració de tres dictàmens geològics i de sis de reverdiment
Alguns d’aquests treballs ja s’ha incorporat en aquest document; per a la resta, veieu notes a l’Annex.

3. Argumentació de tipologies de pas destinada a la seva homologació
Es constata al llarg del riu la diversitat de solucions, qualitats, preus, encerts i desencerts en les tipologies
de guals, passos i baranes. Aquest fet justifica la necessitat d’emprendre una tasca de normalització
d’elements constructius, feta amb criteris innovadors per garantir-ne la durabilitat i reduir costos.
En el cas dels guals resulta imprescindible afrontar-la atès que hi ha 24 construccions d’aquest tipus. La
seva normalització abaratiria dràsticament el cost global del projecte.
Els elements metàl·lics, escales, rampes i passarel·les mereixen una detallada anàlisi amb propostes
adaptades a resoldre les exigències de l’ACA i amb una imatge homogènia.
Finalment, en el cas de les baranes, la proposta esdevé imperiosa a causa del seu pes en el pressupost i a
la precarietat de moltes instal·lacions existents.
Alguns d’aquests treballs ja s’ha incorporat en aquest document; per a la resta, veieu notes a l’Annex.

Materials d’estudi i de difusió del projecte
Documentació visual del nou traçat. L’abans i el després (vol amb drons, tractament d’imatges)
La comprensió de les actuacions, la seva incorporació i integració a l’imaginari i al bagatge tècnic i popular
és de gran importància per a l’execució del projecte. No són desestimables els seus efectes a nivell
mediàtic. Es proposa l’elaboració de recursos per documentar el procés de les actuacions emblemàtiques.
Manual d’implementació metodològica
L’experiència acumulada durant l’elaboració d’aquesta proposta sumada a la dels treballs complementaris
representa una important suma de coneixements. Fóra bo transformar-los en criteris innovadors, en un cos
d’aplicació de metodologies d’actuació i de normalització extensibles a altres projectes, en particular, als que
afectaran la resta d’actuacions de la conca del Llobregat.
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Com s’ha determinat la traça del Camí del Llobregat
El Camí del Llobregat 2015 representa la solució trobada a partir de l’aplicació jeràrquica dels següents
criteris:
-

Amplada possible de fins a 3 m; el camí s’ha de poder fer a peu i amb bicicleta (excepcions puntuals
admeses en passos obligats i curts)
Pendents de pujada en direcció al mar suaus (de fins al 5%). S’admeten trams amb pendents
superiors si no passen de 200-300 m, fins i tot i pot haver graonades puntuals
Situat com més proper al riu millor
Amb menys possibilitat de problemes de pas amb propietaris en comparació a altres solucions
possibles
Amb menys obres necessàries en comparació a altres solucions possibles

A partir del treball de camp, que ha implicat la consideració i recorregut de més de 250 quilòmetres de
camins principals i d’alternatives a banda i banda del riu, s’ha obtingut un traçat únic.
-

El traçat únic rep el nom de Camí del Llobregat 2015. Té 140,530 km
La resta de traçats possibles, sempre i quan suposin una aportació de valor afegit, passen a
agrupar-se en un grup que anomenem Traçats complementaris. Sumen 99,11 km.

En què consisteix aquest valor afegit
1. Connectivitat (nuclis dispersos i poblacions, elements patrimonials: arquitectura, jaciments, paisatge
i altres recursos)
2. Ampliació de recursos locals disponibles (especialment, la possibilitat de formar bucles i circuits a
banda i banda del riu)
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El traçat únic té 140,530 km de recorregut entre Castellar de n’Hug i el terme de Castellbisbal (riera del
Morral del Molí, termenejant amb Abrera). Contempla tres tipus de realitat:
1. Traçat no existent on s’ha d’obrir camí (7,093 km)
2. Traçat existent que requereix obres rellevants (35,367 km)
3. Traçat existent que no requereix obres rellevants (98,070 km)
Els 47 traçats complementaris sumen 99,110 km

Amplada possible de fins a 3 m; el camí s’ha de poder fer
a peu i amb bicicleta (excepcions puntuals admeses)

NO

SÍ
Pendents de pujada en direcció al mar de fins al 5%.
Trams amb pendents superiors admesos si no passen de
300 m, fins i graonades puntuals

NO

SÍ
Situat com més a prop del riu millor

NO

SÍ

Amb menys possibilitat de problemes de pas amb
propietaris en comparació a altres solucions possibles

NO

SÍ
Amb menys obres necessàries en comparació a altres
solucions possibles

NO

SÍ
Camí del Llobregat 2015

Traçats complementaris

SÍ

Aquests
traçats
aporten valor
afegit
determinant?
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Resum dels costos aproximatius
El detall dels pressupostos consta en un capítol específic situat al final de la memòria; aquí es resumeixen a
mode de presentació i contextualització.

Concepte
Import de la consolidació del camí principal més les actuacions adscrites
Import hipotètic de la senyalització
Import hipotètic de la restauració mediambiental
Total Camí del Llobregat

Import
(IVA inclòs)
10.582.115,50
182.318,58
2.100.000,00
12.864.434.08

Com s’han obtingut els pressupostos
Totes les actuacions unitàries han estat pressupostades amb preus de contractista, sense aplicar-hi cap
reducció. Els desbrossaments, construcció de desaigües, canaleres, habilitació de franges consolidades
amb ferm afegit i altres obres menors no han estat representades als plànols, tot i estar incorporades als
pressupostos de manera genèrica.
Altrament, els costos de restauració mediambiental no han estat contemplats (veieu al final del resum una
nota al respecte).
Aquests preus es corresponen a un model normalitzat –homologat– de les intervencions, de manera que
es possible trobar, en el mateix àmbit del riu, obres realitzades a preus superiors.

Un sol exemple dóna fe de tal consideració: al llarg del riu s’han identificat instal·lacions recents de baranes
de fusta a un preu mitjà d’entre 100 i 125 euros per metre –segons hi hagi o no perforacions– i de fins a 200
euros en indrets difícils. Algunes d’aquestes instal·lacions presenten al cap de molt poc temps problemes
greus d’estabilitat.
Una solució normalitzada treballada durant la realització d’aquest estudi, que utilitza tecnologies adaptades i
materials amb plenes garanties de qualitat i durabilitat, es pot obtenir per un import d’entre 50 i 60 euros (i
de 100 en llocs difícils) per metre. Aquest simple fet podria provocar diferències substancials –de centenars
de milers d’euros– en la inversió necessària.
Si hi afegim les partides que afecten els guals i el tractament del sòl dels camins, les diferències possibles
pujarien ja a milions d’euros.
Un avenç dels criteris que es podrien proposar per tal d’abordar les homologacions estan descrits
sumàriament en el capítol:
“Criteris de normalització per a economitzar les partides de guals, passos i baranes”, situat a
l’apartat “Annexos”.
D’altres intervencions estan tractades amb més profunditat, també a l’apartat “Annexos”:
“Criteris d’habilitació i manteniment dels camins”
“Habilitació i manteniment de camins”
“Els guals, necessitat de normalització”
“Escales, rampes i plataformes metàl·liques volants normalitzades”
“Ponts penjants”
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Camí del Llobregat 2015. Pressupost per comarques
Import de la consolidació del camí principal més les actuacions adscrites. Els traçats
complementaris no hi estan inclosos.
Comarca
Berguedà
Bages
Baix Llobregat
Total Camí del Llobregat

Import (IVA inclòs)
4.821.789,50
3.647.182,00
2.113.144,00
10.582.115,50

Cost per quilòmetre
Tram
Berguedà
Bages
Baix Llobregat
Total Camí del Llobregat

Distància (km)
65,618
56,648
18,264
140,530

Import
(IVA inclòs)
4.821.789,50
3.647.182,00
2.113.144,00
10.582.115,50

Cost €/ km
(IVA inclòs)
73.482,73
64.383,24
115.699,96
75.301,47

Reiterem que el pressupost afecta solament el camí central estricte; no s’hi inclouen els anomenats “traçats
complementaris”.
Costos de senyalització
No estan inclosos en els totals anteriors. Al final del capítol pressupostari s’afegeix, en un quadre, l’import
aproximat de la senyalització necessària. S’ha calculat en base al nombre de quilòmetres a cobrir, les
bifurcacions, cruïlles i les entrades i sortides als nuclis de població. L’import d’aquesta partida puja a
182.318,58 euros. Veieu-ne detalls al capítol Pressupostos.
No hi ha inclosa la restauració mediambiental
Aquest pressupost no inclou la restauració mediambiental, solament el reverdiment del traçat. El cost promig
d’alguns dels darrers projectes realitzats a Catalunya indiquen que el cost mitjà d’aquesta actuació pot
atènyer els 30.000 euros per quilòmetre (IVA inclòs). Aplicats a la meitat del recorregut central, sense els
trams complementaris (és una hipòtesi perquè no s’ha realitzat el dictamen corresponent), aquesta partida
sumaria un import de 2.100.000 euros.
Si sumem les tres partides el total de la intervenció podria sumar 12.864.434.08 euros, IVA inclòs
Localització i acrònims de les intervencions
Ultra la seva consignació georeferenciada, que consta en els fitxers informàtics del treball, per a la seva
representació cartogràfica cada intervenció s’ha vinculat a un Way Point. Es denominen amb l’abreviació de
l’actuació i una xifra corresponent a la cota aproximada del riu en el punt més proper (per exemple, BAR 929
vol dir “cal posar baranes a l’element de la cota 929”). El llistat complet d’aquests acrònims acompanya els
fulls cartogràfics del document específic que s’adjunta amb el treball.
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Estratègies
Un GR 270 per al Llobregat
El Camí del Llobregat és el nom oficial del sender de gran recorregut GR 270. L’interès a classificar i
homologar el camí com a GR és del tot encertada, perquè aquesta denominació el situa en una perspectiva
europea estandarditzada per a la pràctica de l’excursionisme, a peu o en bicicleta.
Però el projecte va molt més enllà d’una actuació per a habilitar un recorregut turístic. El Camí del Llobregat,
el GR 270, esdevindrà un referent de “camí verd” al sud d’Europa perquè recupera el curs d’un riu
especialment vinculat a la història d’un país. Es pot ben dir que és el riu que més a determinat el caràcter
modern de Catalunya. El llegat patrimonial que hi ha al darrere d’aquest curt i escàs curs fluvial és ingent i
d’un gran interès turístic.
Retornar l’ús del riu a la ciutadania. Restauració, reconciliació i reconeixement
El projecte de recuperació del camí del riu va acompanyat d’una intensa acció per habilitar connexions a
banda i banda de l’aigua, de manera que es dibuixen circuits i bucles especialment útils perquè poden a
disposició dels ciutadans de les riberes una sorprenent possibilitat d’encadenar trams sense repetir-ne
pràcticament cap, un recurs d’oci i esbarjo inimaginable aquestes darreres dècades en què el riu s’ha anat
allunyant de les poblacions.
En aquest aspecte, el projecte és una oportunitat de reconciliació territorial, de restauració d’un entorn
natural i històric, l’articulació d’un espai de vinculació entre població i entorn... Una eina valenta d’ordenació
territorial, impuls econòmic i qualitat de vida.
Una ocasió per al turisme sostenible
El procés de reconciliació del territori amb el riu implicarà que el Camí del Llobregat esdevingui, a curt
termini, un patrimoni cultural irreversible. En la mesura que sapiguem oferir-lo als visitants, amb respecte,
intel·ligència i professionalitat, podrà ser l’objecte d’un aprofitament turístic de qualitat i una font
d’estimulació econòmica.
Amb un àmbit d’influència directa de 5,2 milions de persones (el 70% de la població de Catalunya) situades
a menys de mitja hora en vehicle privat o en transport públic del camí, amb tres parcs naturals, 12 espais
naturals protegits, més de cinc mil places d’allotjament, 85 hotels i/o pensions, 70 allotjaments rurals, set
albergs i sis càmpings, les iniciatives turístiques no tardaran a sorgir. El seu impuls serà un motor de
dinamització local important.
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El Camí del Llobregat, camí verd o via verda
Amb noms adaptats a cada idioma, via verda, Grünzug, STRADA VERDE, vía verde, BIDE BERDE, voie verte,
GREENWAY, corredor verde, s’entenen aquelles vies de comunicació autònomes reservades als
desplaçaments no motoritzats. Aquests camins es desenvolupen de manera integrada en un marc de
valoració del medi ambient i de la qualitat de vida, acomplint condicions suficients d’amplada, pendent i
qualitat del ferm superficial a fi efecte de garantir-ne una utilització en convivència i amb seguretat. En són la
base la reutilització de vies fèrries abandonades i l’habilitació de camins de sèquia i de vies pecuàries.
(Declaració de Lille, França. Què s’entén per via verda en l’àmbit europeu. 12.09.2000)

Antics traçats de ferrocarril, camins fluvials i camins ramaders del Llobregat
Els antics traçats de ferrocarrils del Llobregat, de Manresa fins al Clot del Moro, en el terme de Castellar de
n’Hug, han pràcticament desaparegut ocupats per les carreteres i per l’embassament de la Baells (Cercs).
La proposta de recuperació dels trams encara existents forma part del cos del projecte, establint-ne la seva
plena habilitació en prioritats adaptades a la seva major o menor proximitat al riu.
El mateix destí han tingut els seculars camins ramaders, les vies pecuàries que remuntaven el riu per pujar
cap a les àmplies carenades prepirinenques on s’estenien les pastures d’estiu, ocupats espúriament per les
carreteres. Amb tot, el seu traçat s’utilitza per a habilitar bona part del camí entre Castellar de n’Hug i
Guardiola de Berguedà i per justificar les actuacions imprescindibles entre Guardiola de Berguedà i Cercs
pel costat de l’eix del Llobregat, la carretera C-16.
Pel que fa als canals, el Llobregat mai ha disposat dels llargs canals navegables que, amb vials de servei
laterals, els camins de sirga, constitueixen la base de tantes vies verdes europees. Es disposa, això sí, de
moltes petites canalitzacions, bàsicament industrials, i de la singular sèquia medieval de Manresa, que
discorre plàcidament entre Balsareny i la capital del Bages però que allunyant-se molt aviat del riu –a
Sallent–, és poc aprofitable com a camí fluvial. Dels canals industrials en sobreviuen força a causa del seu
aprofitament com a font d’energia hidroelèctrica. Sempre que ha estat possible s’han aprofitat per al projecte
del Camí del Llobregat.

El Camí del Llobregat, camí verd o via verda?
Pel que s’ha esmentat en el paràgraf anterior, les característiques del camí que es proposa habilitar en
aquest projecte no acompliran sempre els requisits tècnics definidors d’una via verda, per l’origen de bona
part del seu recorregut, per la impossibilitat d’evitar-ne la dedicació exclusiva al trànsit de vianants i de
bicicletes però, també, pels pendents (el pendent d’un traçat ferroviari i d’un camí de sirga no supera el
0,3%, tres metres per quilòmetre, mentre que el recorregut establert ofereix, en diverses ocasions, trams del
15% d’inclinació, això sí, sempre curts).
Es tractarà, això sí, d’un camí d’una amplada suficient (3 m o més) perquè hi convisquin vianants i ciclistes,
amb eixamplaments notables al costat de la majoria de poblacions per a habilitar-hi franges destinades al
passeig de gent gran, de cadires de rodes i de cotxets, que permetrà anar des de les fonts del Llobregat fins
al mar amb total seguretat, amb alguns petits trams de pendent superior al 15% que obligaran els ciclistes
menys experimentats a baixar de la bicicleta i dur-la còmodament al costat, amb escanyaments –colls de
botella- esporàdics que poden obligar a esperar el pas dels usuaris que vénen en direcció contrària i amb
segments –degudament senyalitzats i habilitats- que s’hauran de compartir amb els vehicles dels veïns i
pagesos que hagin d’accedir als seus llocs de residència o de treball.
Tècnicament, aquest vial rebria el nom de “camí verd”. No obstant, restarà a mans dels usuaris i de les
seves inexorables, i impredictibles, xarxes de comunicació el nom definitiu amb què serà conegut el Camí
del Llobregat, i no seria estrany ni injust que acabés anomenant-se com a “via verda”.
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Camí del Llobregat 2015. La metodologia d’una proposta sostenible
La proposta s’ha anat construint tenint en compte una piràmide causal, de manera que les decisions
situades en nivells posteriors no entrin mai en contradicció amb el nivell anterior.
Aquests nivells reconstrueixen, a la inversa, el procés humà d’ús del territori:
Base natural
La proposta s’integra de ple en la recuperació de l’entorn natural del riu. És més, en alguns aspectes el camí
serà la garantia que aquest entorn millori i es respecti.
Usos socioculturals
Aquest plus s’obté en base a la vinculació que la població estableixi amb el camí. Un projecte d’aquesta
magnitud i caràcter, que inclou la reconciliació amb el territori, acaba generant, ja a curt termini, actituds de
conscienciació i de defensa generalitzades. El camí esdevé patrimoni social i cultural.
Usos econòmics
És a partir d’aquesta base patrimonial que es construeix una oferta d’oci i turisme sòlida i sostenible. És a
partir de la coherència i el rigor amb que s’hagi tractat el camí que podran ser elaborats determinats
productes turístics de qualitat.
Però les sinèrgies econòmiques no acabaran en el fet turístic. La recuperació de les connexions amb el riu i
la possibilitat de moure’s fàcilment al llarg del seu recorregut induirà la recuperació del parc històric constituït
per colònies i fàbriques industrials amb projectes tecnològics nets i innovadors.

1. Recuperació integral del l’entorn fluvial
2. Vinculació amb el territori perquè el camí esdevingui un fet patrimonial
3. Creació de productes turístics i generació de projectes econòmics, empreses, basades en
l’aprofitament del parc industrial històric i de la imatge neta i moderna de l’entorn

Usos
econòmics

Retorn a la
dinàmica del territori

Usos
socioculturals

Vinculació. Creació de
patrimoni

Base natural

Garantia de la
sostenibilitat

El respecte a aquesta relació causal ha de garantir la viabilitat a llarg termini del Camí del Llobregat.

(1) Bona part de les poblacions del riu de Martorell en amunt no disposen de fibra òptica. La reflexió és que un camí continu al llarg del
riu incentivaria i faria més fàcil la seva instal·lació.
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Coordinació del projecte. Figura única i compromís dels ens territorials
L’entorn econòmic del Camí del Llobregat és tan dinàmic i pateix pressions tan potents que si no s’estableix
un marc de coordinació es posarà en risc l’execució del projecte i el seu desenvolupament.
Les poc afortunades actuacions en matèria d’obra pública (n’és un exemple la carretera C-55, però n’hi ha
d’altres de més recents), el descurat tractament dels camins detectat al llarg del Llobregat, la multitud de
projectes poc connectats, fracassats o esperant el moment oportú per endegar-se –ni que sigui desvirtuats–,
demostren la necessitat d’establir un marc d’actuació urbanística que, a més, estableixi canals de
participació ciutadana.
Únicament així s’aconseguirà modular la dinàmica actual i complementar la tènue acció mediadora de les
normatives mediambientals. Cal anar cap a una figura única en matèria de tractament de camins i obra
pública relacionada amb el Camí del Llobregat.
Aquesta figura ha de prendre la forma d’un pla general urbanístic del Camí del Llobregat degudament
informat per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. S’hauria de complementar amb l’obertura
d’expedients únics en els organismes reguladors de l’espai fluvial, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de
carreteres i paisatge de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre i la Subdirecció General
de Planificació Territorial i Paisatge.
Abans de qualsevol intervenció, cal que tots els ajuntaments acordin no fer cap actuació a la zona del
Llobregat on s’ha intervingut o s’ha d’intervenir en els propers anys, que no sigui supervisada i aprovada per
la Diputació de Barcelona com a finançador del projecte. Aquest acord s’hauria de prendre en consells
plenaris a través d’un document de compromís vàlid per a les següents legislatures.
La coordinació hauria d’unificar criteris, expedients i actuacions i integrar harmònicament l’obertura del camí
amb els projectes existents fent especial atenció a:
1. El projecte del nou col·lector de salmorres del Llobregat (Agència Catalana de l’Aigua)
2. Els projectes de desdoblament de carreteres del Departament de Política Territorial de la Generalitat
(C-55 a Abrera, C-16 entre Berga i Guardiola de Berguedà)
3. Les metodologies i tècniques aplicades a la conservació dels camins existents
4. Els projectes de connexió locals amb l’espai fluvial
5. La senyalització dels camins excursionistes existents i dels projectes locals
Especialment, caldrà estar atents a la propera definició del projecte del col·lector de salmorres. Veieu el
capítol El nou traçat del col·lector d’evacuació de les salmorres i el Camí del Llobregat dedicat a l’estudi de
les interferències d’aquesta futura obra amb el recorregut del Camí del Llobregat
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Contractes homologats, processos participatius
Tot i no ser la finalitat del treball encomanat, la dimensió que anava adquirint, la constatació de l’estat de les
obres realitzades al riu i de la dinàmica existent va portar a plantejar les següents reflexions i propostes.
Llei de contractes i contractes homologats
Dins de les diferents tipologies que preveu la Llei de Contractes n’existeix una per a bens que no es troben
en el mercat, fabricats o subministrats pels corresponents fabricants o subministradors entre els que es pot
escollir mitjançant un concurs tradicional. El ventall d’aquests bens pot anar des d’una obra d’art, que
s’encarrega a un artista, fins a ginys o infraestructures de disseny únic, o innovadores, o que han de ser del
mateix tipus per conservar una necessària homogeneïtat, sigui per raons estètiques, d’estil o tecnològiques
o per garantir unes condicions imprescindibles d’un be o producte.
Des d’una altra perspectiva, no es tracta de plantejar una competència entre subministradors o fabricants
per a obtenir el millor preu –subministradors o fabricants que, d’altra banda, moltes vegades s’han de
constituir–, es tracta de garantir unes condicions irrenunciables per raons d’ajustar-se a unes conjuntures
legals, ambientals singulars.
Una figura gairebé obligada
Aquesta tipologia de Contractes homologats permet, a la vegada, i fins i tot amb més justificació que amb
altres tipologies, que els expedients puguin ser tractats pel tràmit d’urgent.
En el cas del Camí del Llobregat 2015, les 186 solucions necessàries per resoldre els “taps” que impedeixen
donar continuïtat als 140,5 km de camins que s’han previst –250 km i 250 actuacions quan s’hi sumen els
traçats complementaris– s’agrupen en quatre tipus d’elements tecnològics constructius.
La justificació és clara. D’una banda és una obvietat la necessitat d’una homogeneïtat al llarg de tot el camí,
i més tractant-se d’un producte turístic dotat de “marca”. Per una altra, permet garantir la qualitat, la
durabilitat i el manteniment futur. Finalment, és òbvia l’economia que representarà la normalització, perquè
suposa utilitzar una mateixa tecnologia pel que fa a:
1. Plataformes metàl·liques, sigui escales, rampes, passarel·les o passos de canals que respectin
les recomanacions/ condicions de l’ACA,
2. Baranes (que poden ser necessàries en una longitud de 30 a 40 km),
3. Guals, siguin de plataforma o de rastell
4. Perforacions, siguin horitzontals per a les construccions metàl·liques, o verticals per a les
baranes i/o la fonamentació dels guals
L’ús d’aquesta figura legal sembla fins i tot obligada perquè afecta una part molt important del pressupost.
Els costos d’aquest projecte s’han determinat d’acord amb una possible homologació
L’aplicació d’aquest procediment de normalització explica que els costos calculats en aquest treball puguin
ser molt inferiors als que s’han estat aplicant al Llobregat de forma aïllada i en actuacions puntuals.
Per exemple, un disseny adient de baranes de fusta amb cor metàl·lic de reforç i perforacions en sèrie amb
tecnologies innovadores, permet reduir a la meitat el seu cost, garantir una millor robustesa i durabilitat.
El mateix es pot dir del fet d’emprar en els guals tecnologies de perforació que evitin haver d’assecar la llera
dels rius, amb els costos que comporta desviar-lo (com es va fer al gual de Sant Boi de Llobregat), o de la
possibilitat de disposar d’uns elements metàl·lics homologats sustentats per una mateixa tecnologia de
perforació horitzontal (cas de les parets verticals dels espadats del riu, o de les parets de les fàbriques de la
seva llera, punts de pas obligat del Camí del Llobregat en diverses ocasions).
Una altre avantatge és que tractant-se de tecnologies molt específiques i no habituals, hi ha la possibilitat
d’actuacions “claus en mà”, en què l’empresa adjudicatària es fa càrrec del projecte de la intervenció. Foren
els casos com els que requereixen perforacions (estructures metàl·liques, guals, baranes), els projectes de
les quals sempre són fetes pels tècnics de les mateixes empreses perforadores. Seria absurd que es fes un
projecte per part d’uns tècnics generalistes sense experiència en aquestes tecnologies i que després
s’hagués de refer per incorrecte.
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Finalment, això aporta garantia de durabilitat i de baixos costos de manteniment en el futur.
Hi ha encara un tipus d’actuació que es podria considerar “homologable” però que ni tan sols requereix d’un
tràmit de contractació, sinó que només d’un simple dictamen científic. Es tracta del tractament de la base o
plataforma del camí que per raons de durabilitat, manteniment, estètica i ecològiques incontestables, ha de
ser natural, és a dir, vegetal, fugint d’intervencions d’asfalt, ciment o “tot-u”. Menys justificació tindria encara
que fossin contemplats des d’un projecte constructiu tradicional d’enginyeria. Se n’exclou, òbviament,
excepcions com trams amb molt pendent o trànsit o franges destinades a cadires de rodes.
Se’n parla detalladament en el següent capítol “Consolidacions de camins adequades i no adequades”.
Decisions compartides sobre actuacions emblemàtiques. Vinculació i creació de patrimoni
Al llarg del camí es troben unes actuacions emblemàtiques i singulars –perquè van molt més enllà del camí
del riu Llobregat per molt important que ja és aquest camí per si sol– que no poden ser tractades de
manera uniforme sinó que en correspondència amb aquesta singularitat i transcendència:
1. Arranjament de les canonades i del camí ramader entre Castellar de n’Hug i el Clot del Moro
(veure foto adjunta d’un tram d’aquesta canonada)
2. Pont de la presa de la Baells
3. Pont enderrocat del ferrocarril a Pedret (al gual dels Pescadors)
4. Pont enderrocat al Pont de Cabrianes
5. Pont de Navarcles–Sant Fruitós
6. Pont desmuntat del Ferrocarril de Monistrol
7. Pont del Cairat
S’hi afegeix, a més, la conveniència social i política –vinculació, creació de patrimoni– de donar veu als
ajuntaments i a la població. Servirien també d’important element inercial –publicitari en aquest cas– per a
la mateixa Diputació. Es tractaria de convocar concursos d’idees; de les propostes presentades, la Diputació
i els ajuntament implicats escollirien les dues o tres més viables, que se sotmetrien a votació en les
poblacions locals més pròximes.
Canonada de la central hidroelèctrica del
Clot del Moro (la Pobla de Lillet) que ocupa
el primer tram del camí ramader.
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Aliances amb el territori: associacionisme excursionista i naturalista
Aprofitant el procés de redacció del treball s’han rebut propostes dels ajuntaments per a traslladar a la
Diputació la conveniència d’impulsar activitats de neteja, de desbrossament i manteniment de camins. Es
tracta d’impulsar, una vegada més, la vinculació del territori amb el Camí del Llobregat, sempre dins de la
perspectiva que és transcendental que aquesta infraestructura esdevingui patrimoni cultural de tothom.
Una vegada obert el camí, per al seu manteniment, considerant que si s’actua com s’ha dit no hi haurà
erosió i només creixement de l’herba i matolls, més que contractes amb empreses que sovint desconeixen
la tasca, cal comptar amb les associacions excursionistes a canvi de subvencions per a les seves activitats.
O amb camps de treball. D’aquesta manera es promou l’associacionisme i és prou habitual que els centres
excursionistes siguin voluntàriament qui evita que es perdin els camins i/o els senyalitzen. Els
excursionistes, en definitiva, els mateixos usuaris, són qui millor i més motivats poden fer aquesta tasca.
La foto de l’aiguabarreig de la riera de Merlès (el curs fluvial situat a la dreta de cada foto) amb el Llobregat
és prou significativa. Una petita tempesta molt local al Lluçanès enterboleix la riera. El fang s’aboca a la
banda esquerra del Llobregat (esquerra en la direcció del riu, de dalt a baix) al llarg d’uns quants metres fins
que, tot i el règim laminar del riu, es barregen.
És a dir, qualsevol petita pluja, el primer que fa és emportar-se’n terres i enfangar. Cal notar a la vegada que
l’aigua del Llobregat no ha de ser és necessàriament marró/ tèrbola. Erosions i abocament incontrolats que
es fan a tot el llarg de la zona mitja i baixa del riu hi contribueixen en gran manera. L’activitat turística
actuaria com a “element inercial” i ajudaria a corregir progressivament la situació.
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Activitats d’esbarjo, esportives i turístiques complementàries: Vies ferrades i
esports nàutics
Vies ferrades, tirolines, escalada
La presència d’espadats a tocar de riu i la nova
accessibilitat que proporciona el Camí del Llobregat
obren la possibilitat per a la pràctica d’activitats
d’escalada, “vies ferrades” i “tirolines” en el mateix
camí o molt a prop.
En el cas de l’habilitació de vies ferrades, entre
d’altres, hi ha el cas de Navàs, amb espadats de 50
metres de desnivell sobre el riu (foto adjunta) o Artés,
amb el pas que es detalla al document del Bages.
Aquesta oferta complementària no és gens
menyspreable perquè és un recurs molt atractiu, molt
utilitzat a Europa i cada vegada més a Catalunya, que
complementa perfectament la utilització del Camí del
Llobregat amb modalitats de cap de setmana o d’un
dia, en aquest cas amb una referència mundialment
coneguda, com és l’escalada montserratina.

Espadat entre l’Ametlla de Merola i Navàs

El retorn de les activitats nàutiques

Barques de rem al Prat de Llobregat. Inicis segle XX.
Font: grupbarcelonawwf.files.wordpress.com
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La navegació del riu... una actualització històrica
Durant la realització del treball diversos ajuntaments han manifestat interès per promocionar activitats de
piragüisme i han exposat les dificultats per practicar-lo, tot en contraposició al que és habitual a Europa, on
els rius estan adequats per a aquesta pràctica durant la temporada estival.
Ultra les activitats de rem ja consolidades a l’embassament de la Baells, el Camí del Llobregat farà possible
l’extensió de modalitats de navegació a molts indrets avui dia allunyats i incomunicats.
Ara bé, a diferència de les modalitats d’escalada esmentades més amunt, en el cas de les activitats
nàutiques de rem, com el caiac i el piragüisme l’oferta de recursos d’esbarjo, esportius o l’estructuració de
productes turístics o locals representa, en realitat, l’actualització d’uns elements de connexió i transport
històrics: els de les barcasses, barques o plataformes fluvials que, a falta de ponts, comunicaven les ribes
del Llobregat a molts indrets.
Aquests elements, ja desapareguts, van desenvolupar un paper decisiu en l’economia del riu i, a manca de
records directes, es conserven en multitud de topònims i, fins i tot, de documentació gràfica.
Si hi afegim l’anècdota que la vila romana de Sant Hilari, a Abrera, fos, fa més de vint segles, un port fluvial
on arribaven petits vaixells de comerç, el conjunt reforça la possibilitat d’aprofitar –de posar en valor– el curs
del riu per a activitats de rem, turístiques, d’esbarjo o esportives. Aquella Vil·la Alba, ja definitivament
allunyada del mar per l’ampli delta, la construcció de rescloses i la minva del cabal mitjà del Llobregat, està
situada al lloc on es proposa construir el gran gual d’Abrera que comunicaria aquesta població amb el Camí
del Llobregat i els barris de Can Vilaba.

Pas de barca entre Olesa de
Montserrat i Esparreguera.
Inicis segle XX. Font:
http://cit.iec.cat/BMC/
Institut d’Estudis Catalans.
Els bastiments menors
catalans de construcció
artesanal del segle XX
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Un riu navegable? El Camí del Llobregat impulsaria les activitats nàutiques
Una vegada més, el Camí del Llobregat seria la infraestructura, el nexe d’unió i comunicació, que faria
possible, en la longitud aprofitable, el transport, ni que sigui manual, d’embarcacions lleugeres per a la
pràctica del rem, la construcció d’embarcadors i d’estacions de pràctica nàutica.
És a dir, no només tindríem un camí a peu i en bicicleta, sinó que també navegable, “remable”, llevat,
òbviament, dels metres d’exclusió de l’ACA en les immediacions de cada resclosa.
Cal dir, doncs, que el Llobregat pot ser navegable des de la bocana fins a Sant Hilari d’Abrera, més de 30
km, amb l’únic impediment de les rescloses d’entre 1 a 2 metres de desnivell i dels guals existents en
l’actualitat: un petit obstacle cada 2 km.
Es tracta dels guals situats a les cotes 25, 7 i 6 del riu que obliguen a passar per dalt, i de les rescloses de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Santa Maria de Vilalba (60-58 m);
Canal de Can Bros (55-52 m);
Solvay (47-45 m);
El Congost de Martorell (40-39 m);
Castellbisbal (35-34 m);
Can Sellarés (31-30 i 30-29 m);
El Papiol (24-23 m);
Molins de Rei (21-19 m);
Sant Feliu de Llobregat (13-12 m);
El Prat de Llobregat (1 m).

Això representa 16 metres del desnivell, que és obligat remuntar a peu. Però si els restem al desnivell entre
la desembocadura i Abrera, de 60 metres, tenim només 44 metres de desnivell en 30 km, un pendent del
0.15% perfectament assumible de pujada per un simple practicant de rem.
Aigües amunt, des d’aquest gual-passera de la cota 60 metres, es podria seguir 18 km més, només amb els
obstacles de les rescloses d’Olesa de Montserrat (69-67 m) i Can Sedó (78-70 m). Llevat d’aquests 10
metres de desnivell, on és obligat sortir de la piragua per a remuntar, tenim 19 metres de desnivell en 18
km, és a dir un pendent del 0.1%.
S’arriba així fins al peu del Cairat (83 m) sense gaire desnivell (83-78 =5 m). Però la seva espectacular i
gran resclosa és una altra cosa, està a 105 metres d’alçada i els 22 metres de desnivell serien dissuasoris
per a gairebé tothom, això comptant que s’hauria de remuntar l’engorjat amb un camí prou ample per a
transitar-hi amb piragües (o bé fer-ho des de la Puda pel Camí del Llobregat.

Piragüisme a la Baells
Font: www.atrevalia. com
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És per això que es proposa la possibilitat de construir una simple plataforma-ascensor a l’engorjat fora de la
zona inundable cada 500 anys que permeti pujar o baixar aquest desnivell de 20 metres entre les cotes 84 i
104. En el dibuix s’ha indicat amb la línia vermella. La maquinària se situaria, òbviament, a la part alta, ben
lluny de qualsevol zona inundable.
Monistrol està 5 km aigües amunt, a només 113 metre, és a dir, només 8 metres de desnivell respecte la
presa del Cairat, un 1.6% de pendent. Al bell mig només hi ha l’obstacle de la central hidroelèctrica i
resclosa de Can Gomis (a tocar del pont de l’Aeri de Montserrat) de 6 metres.
Pujant les lleugeres piragües aquests 6 metres es disposa de tot el recorregut per remar (10 km anar i
tornar). És a dir, traient aquest 6 metres de la resclosa, la resta és pràcticament plana. Així s’arriba a
Monistrol.
L’interès d’arribar navegant a rem fins a Monistrol (mitjançant l’ascensor del Cairat) no és per a allargar 5 km
els 30 km anteriors, sinó que per acabar (o començar si es fa riu avall) la travessia per un canó idíl·lic, sota
l’emblemàtica muntanya de Montserrat, una de les 100 destinacions turístiques més importants del món!
Una possibilitat que, de ben segur, pocs haurien imaginat d’aquest riu.

Conclusió
Durant tot l’any el Camí del Llobregat possibilitarà l’excursionisme a peu i en bicicleta però també el
piragüisme i les activitats d’escalada arran de riu, tot en un mateix entorn.
La navegació pel riu tindria un efecte “depurador” important. No només és un element més de vinculació
amb l’entorn fluvial sinó que ajudaria a constatar abocaments; la pressió social acabarà garantint la netedat
del riu.
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Marc institucional obligat
Per això, com s’ha repetit, abans de qualsevol intervenció, cal que tots els Ajuntaments acordin per Consells
plenaris, vàlids per als següents consistoris, no fer cap actuació a la zona del Llobregat on s’ha intervingut o
s’ha d’intervenir en les propers anys, que no sigui supervisada i aprovada per algun organisme de
coordinació global, intercomarcal i supramunicipal del riu Llobregat. Aprofitant la legislació ja existent del riu,
aplicar estrictament les restriccions de la zona de policia assignada a l’ACA.
A tal efecte, durant la redacció d’aquest projecte, ja s’ha tractat amb la D. G. d’Urbanisme de la Generalitat
la conveniència d’establir un Pla especial del Llobregat a sol·licitud per la Diputació, per a garantir que no es
repeteixin totes les agressions que s’han estat fent -i pel que es veu se segueixen fent- en les darrers 70
anys. Desmantellament de ponts per a vendre’l com ferralla (ferrocarril Castellbell a Monistrol els anys 80’,
que es proposa recuperar en aquest projecte), simple destrucció de ponts sense que s’hagi pogut saber el
motiu (la Farga vella, la Sala, ...), ocupació de ferrocarrils de via estreta, carreteres fetes ignorant camins
ramaders i reials –fet il·legal i inconstitucional-, abocadors incontrolats, etc., etc., etc.
La reflexió també s’estén a quines funcions tenen els organismes de Medi ambient, que intervenen molt
activament en les processos burocràtics, però no impedeixen cap de totes aquestes agressions a un entorn
tan fràgil com important.
Durant la redacció del projecte, sovint s’ha plantejat el cost del manteniment d’aquesta xarxa de camins de
més de 200 km.
En primer lloc, aquesta preocupació resulta dels alts costos de manteniment actuals per un mal disseny de
les infraestructures i/o actuacions d’arranjament innecessàries com l’anteriorment esmentada.
En segon lloc, si hi ha diners per a fer actuacions innecessàries i que no demana ningú ¿com no haurà
recursos per a mantenir un servei freqüentat i demanat per la població? Més encara, amb l’horitzó turístic i
els diners que pot aportar.
A inicis dels anys 1980 es va introduir -entre d’altres innovacions, com la neu artificial- el reverdiment de
les pistes d’esquí alpí. Va ser en el projecte de modernització del cremallera i la remodelació de l’estació de
Núria (C. UDINA et allii, “Estudi projecte d’una primera fase del desenvolupament dels recursos naturals i
equipament de serveis turístics a la vall de Ribes [Ripollès]” Mancomunitat de la vall de Ribes i Generalitat
de Catalunya 1980/ 81). Actualment ja és una pràctica obligada per a qualsevol estació d’esquí, pública o
privada. Reverdir a més de 2 000 metres d’alçada és una tasca complexa i delicada. A l’inrevés, fins i tot
en un desert travessat per un riu, és espontània l’existència d’una franja verda a la riba del riu. És doncs un
acte contra-natura ensorrar la llera d’un riu tal com s’ha fet en els camins esmentats.
Cal notar l’evident similitud existent entre el reverdiment de les pistes esquí i la proposta de reverdiment dels
camins de riu.
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Obra pública i entorn. Reflexions sobre algunes actuacions
Durant la dècada de 1980 es va estendre en l’àmbit de l’urbanisme català una tendència titllada per
associacions de veïns i grups d’arquitectes de divisme. Privilegiava l’estètica personalista per damunt de la
funcionalitat i la integració de les expectatives ciutadanes i se sostenia en l’ús desproporcionat del ciment
(places dures).
Amb el pas del temps, algunes d’aquelles actuacions han hagut de ser rectificades tot deixant palès que
l’urbanisme ha d’integrar necessàriament la vinculació, l’economia, la durabilitat i la utilitat social..
A títol d’exemple: el gual de Sant Boi de Llobregat i el seu accés
Es vol esmentar, a títol de reflexió, l’obra d’accés al gual del Llobregat duta a terme a Sant Boi de Llobregat.
El pas permet la comunicació entre les dues bandes del riu –que formen part del Camí del Llobregat,
desdoblat des de Martorell en avall– i les poblacions de Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà
de Llobregat, separades per uns 35 minuts a peu travessant el riu.
El gual en si mereix aprovacions pel que fa a estètica i funcionalitat; en canvi, l’obra que hi dóna accés per
Sant Boi és discutida. Les crítiques provenen de l’ús massiu del formigó, de l’impacte paisatgístic i de la
poca funcionalitat des del punt de vista comunicatiu.
Estètica, funcionalitat: participació ciutadana
L’obra contempla la creació d’un espai enjardinat, un petit parc, situat entre el nucli de Sant Boi i el riu. Des
d’aquest punt de vista és una realització aconseguida. Discrepem totalment, però, de la seva funcionalitat
pel que fa a la comunicabilitat perquè el recorregut obligat allarga innecessàriament la distància entre la
població i el gual. No sabem si es va considerar l’opció d’accedir al riu des de l’estació de tren, polivalent,
curta i econòmica. En qualsevol cas, l’una no treu l’altra, és a dir, s’haguessin pogut efectuar juntes!
En els casos d’intervencions impactants i emblemàtiques és aconsellable la intervenció de la ciutadania.
Nombrosos processos participatius duts a terme a Catalunya, normals als països europeus, en donen fe.
Propostes dures, basades en l’ús massiu del formigó enlloc del reverdiment i de la plena integració en
l’entorn natural podrien ser millorades comptant amb l’opinió dels ciutadans; ja no parlem de la seva
funcionalitat.
En el cas de les actuacions emblemàtiques incloses en la present proposta se suggereix la convocatòria de
concursos d’idees. Juntament amb els responsables de la Diputació, en el tribunal haurien d’integrar-s’hi
representants dels municipis afectats. Finalment, podria fer-se una votació popular passat el clivatge previ
de viabilitat tècnica i econòmica.
Aquesta reflexió va directament encaminada a la voluntat que el Camí del Llobregat esdevingui, per la
vinculació establerta amb les expectatives i vivències dels ciutadans, un element del patrimoni cultural de la
població.
Principi de proporcionalitat
El preu total del projecte de Sant Boi va ser de 7,86 M€, dels quals uns 7,40 corresponen a l’accés i al parc.
Tot i entendre que inclou l’obra d’enjardinament i creació d’un petit parc urbà, la conclusió és que seguint la
manera de fer d’aquesta actuació, el Camí del Llobregat seria, a la pràctica, impossible.
Les actuacions d’accés al riu s’haurien d’establir en un marc general que estableixi tècniques
homologades d’intervenció i, en el cas d’intervencions emblemàtiques, concursos específics i la
participació ciutadana. Repetim la necessitat que els ajuntaments s’hi comprometin amb un document.

Veieu, a l’apartat dedicat a la normalització dels guals (Annexos) informació detallada d’aquesta
argumentació.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha endegat per al 2016 la redacció d’un Pla de gestió d’usos públics
del Camí del Llobregat destinat a coordinar aquestes actuacions municipals.
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Consolidacions de camins adequades i no adequades
L’actuació sobre els camins del Camí del Llobregat s’ha de realitzar amb absoluta coherència respecte a la
seva finalitat i a les característiques de l’entorn. La majoria d’actuacions no s’estableixen damunt d’un traçat
ferroviari anterior, dotat d’una plataforma consolidada i estable que s’hagués superposat sobre un terreny
ara vegetalment erm.
Un entorn natural singular no equiparable a les plataformes de ferrocarril
Bona part del recorregut discorre pel costat del riu, sovint en zones de servitud o de vigilància fluvials
(gestionades per l’Agència Catalana de l’Aigua). Aquestes zones tenen condicions mediambientals no
comparables a les dels traçats de ferrocarrils ni camins de sirga. Són camins vius i fràgils, la capa vegetal
orgànica dels quals, potencialment activa, no pot ser eliminada si no es vol córrer el risc de la pèrdua de sòl,
de l’erosió i de la destrucció definitiva de l’estrat fèrtil.
Reverdiment front a recobriment
Determinades formes de compactació i de consolidat amb recobriments “tot-u”, asfaltat i cimentat
generalitzats a tota l’amplada dels camins s’han de reservar per als punts allunyats de les riberes on, per les
característiques dels pendents i del sòl, resultin imprescindibles.
A títol d’exemple, és necessària una actuació de recobriment en el tram de camí comprès entre la presa del
Cairat i la Puda, al terme d’Esparreguera a causa del pendent que cal salvar. Prenent com a partida aquest
principi, són adequades les franges laterals compactades o recobertes d’una capa artificial col·locades en
indrets propers a les poblacions i destinades a la circulació de cadires de rodes i cotxets. A la resta s’ha
d’actuar amb absoluta precaució.
El reverdiment del sòl dels camins, la construcció adequada de desaigües i l’estabilització amb pendents
laterals correctes és l’única possibilitat d’actuació amb garanties de sostenibilitat a llarg termini.
Les poc afortunades actuacions en matèria de tractament de camins detectades al llarg del Llobregat,
algunes executades en el lapse de temps que ha durat la redacció d’aquest treball, demostren la necessitat
d’establir un marc general d’actuació que estableixi metodologies homologades d’intervenció.
Repetim la necessitat que els ajuntaments acordin, en consells plenaris, el document de compromís
mencionat anteriorment.

Cal veure a l’annex corresponent els detalls tècnics sobre la consolidació dels camins, un document
específicament redactat per al Camí del Llobregat.
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3.6 Els principals guals del Llobregat
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1. Especificacions sobre els treballs que es consideren
necessaris abans de començar l’execució del camí
Es proposa la necessitat de comptar amb els següents documents abans de l’execució de les obres.
1.1 Explicació exhaustiva del context de les intervencions
1.2. Materials d’estudi i de difusió del projecte
1.3. Homologació de les tècniques de guals, passos i baranes

1.1 Explicació exhaustiva del context de les intervencions
Cal recordar alguns inconvenients del traçat determinat el 2012:
a)
b)
c)

el traçat a peu arriba a allunyar-se 1.7 km i pujar fins a 450 metres de desnivell respecte la llera
del riu (a Fígols); el traçat de bicicleta arriba a allunyar-se 2 km i pujar fins a 300 metres de
desnivell respecte la llera del riu (la Nou de Berguedà-Vinyoles);
el pas per la C-16 en el congost de la Nou és molt perillós
el pas per la BV-1129 entre el Pont de Vilomara i Boades és molt perillós.

El contracte actual demanava un traçat (un “track”) i un pressupost, però la dificultat és el context en que cal
traduir les solucions proposades. Cal documentació complementaria, exposada clarament, destinada a qui
hagi de projectar l’actuació. Dit d’una altra manera, cal indicar els trets fonamentals del projecte executiu.
Indicis d’aquesta documentació ja s’han incorporat en alguns trams de la proposta, per exemple, bona part
del camí ramader entre Castellar de n’Hug i Guardiola de Berguedà, amb l’excepció dels quilòmetres finals,
ha estat tractat in extenso. També el tram entre Balsareny i Sallent i en els accessos de Manresa.
Conjunt de documents a realitzar
1. Camí Ramader
2. Congost C-16 Guardiola de Berguedà a
Central tèrmica de Cercs
3. Cercs - Presa de la Baells - Berga
4. Navàs – l’Ametlla de Merola - Gaià - Galera
5. Balsareny – Sallent
6. Artés - Calders
7. Sant Fruitós. Accessos i planejament
urbanístic

8.
9.
10.
11.

“Y” de Navarcles
Manresa
Central Hidroelèctrica de Marcetes
Pas de la fàbrica del pont de Vilomara i tram
fins al polígon de Carburs
12. Sant Vicenç de Castellet – Castellbell i el Vilar
13. Ferrocarril Castellbell i el Vilar – Monistrol de
Montserrat

Aquests treballs contribuirien a facilitar l’entesa amb els organismes administratius, a traslladar
intel·ligiblement el projecte a l’ACA, Carreteres i Medi ambient. En molts casos podria evitar mesos de
tràmits. Per exemple, el pas de Boades (el Pont de Vilomara) podria fer-se directament perquè es tracta:
1. d’una adequació de 200 metres de la cuneta de la BV-1229 (titularitat de la mateixa Diputació)
2. d’un arranjament de 400 metres sota una línia elèctrica de mitja tensió, obligat per al seu correcte
manteniment. Podria ser realitzat directament pel mateix Ajuntament de Sant Vicens de Castellet.
Sis dictàmens reverdiment
Estrictament parlant, l’herba creix sola... però es necessiten manuals de reforç en els 6 ecosistemes de
vegetació de ribera en què es pot dividir el riu.
Dictàmens geològics
Torrent de Fumanya, torrent de Sant Romà, talús de Sant Salvador de la Vedella. Cal un geòleg per a
analitzar amb rigor els riscos provocats per l’amuntegament de residus de la Central de Cercs
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1.2 Materials d’estudi i de difusió del projecte
Tractament d’imatges. Visualització gràfica de l’abans i del després de les actuacions. Vol amb drons

Crescuda

Abans, després
Manual metodològic d’implementació
Amb independència del que s’ha dit anteriorment, el treball ha suposat una nova manera d’establir relacions
amb les Administracions, una proposta d’actuació metodològicament diferent a com s’ha fet fins ara.
Per exemple, l’ACA, que inicialment es tenia com l’organisme que més traves podia posar al projecte, és el
que més hi ha col·laborat. Fins i tot han arribat a la conclusió que cal revisar els seus criteris (enfocats a
grans infraestructures i no a un camí com aquest). L’ACA s’ha ofert a fer un informe previ del projecte
És doncs molt important mantenir la dinàmica que s’ha encetat amb aquest treball i no perdre-la. Per això es
proposa especificar-la amb un manual juntament amb els altres requeriments metodològics i de gestió futura
del projecte.
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1.3 Homologació de les tècniques de guals, passos i baranes
El treball adjudicat encomanava un “estudi de costos d’adequació”, “actuacions imprescindibles”,
“actuacions que millorin”, és a dir, pressupostar els costos d’unes actuacions concretes, sense cap
referència a la normalització d’elements constructius mitjançant criteris innovadors amb la finalitat de reduir
costos.
L’ “adequació” i la “millora” demanada ha estat satisfeta perquè el conjunt del camí i dels traçats
complementaris
1. passa pràcticament a tocar de la llera
2. sovint pels dos marges del riu, resolent problemes que ni s’havien plantejat per la seva suposada
dificultat
3. i finalment, s’aconsegueix amb només 7,1 km de nous camins per al traçat principal, fet que redueix
dràsticament el que s’ha de projectar, tràmits, expropiacions i costos i temps d’execució.
El treball indica, també, la necessitat d’aportació de metodologies d’actuació i de criteris de normalització
(homologació) no inclosos en l’encàrrec. Van sorgir en veure la dimensió que adquiria el projecte, de les
dificultats de dur-lo a terme i de les actuacions que darrerament s’han dut a terme al Llobregat.
Part dels documents de detall que s’indiquen com a necessaris s’ha inclòs en el treball perquè pugui ser
avaluada la seva conveniència. S’ha fet pensant que era del tot insuficient aplicar tarifes referides a altres
costos de mercat recents, propers i similars. Així, per als 24 guals proposats, el contracte inicial només
pretendria que s’apliquessin costos m2 en base a guals recents. L’alt cost i les divergències tècniques de tot
el que s’ha realitzat darrerament va fer considerar la necessitat de normalitzar aquest elements per a
abaratir-ne la construcció.
Els elements metàl·lics també responen a una anàlisi similar així com a la necessitat de resoldre les
exigències de l’ACA .
Baranes separadores i de protecció
En el cas de les baranes, la realitat comprovable és el seu alt cost i la poca durabilitat, que porta a segones
intervencions de fixació i manteniment, com a Rus, o com al tramvia de la Sang pocs mesos desprès de ser
inaugurat.

Afegits de ferro a les baranes de Rus
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Afegits de ferro al camí del Tramvia de Sang
Es pot preveure que en el Camí del Llobregat (inclosos traçats complementaris) caldrà instal·lar més de 25
km de baranes (25 000 metres, el 10 % del recorregut). Si s’apliquen els costos actuals, superiors als 100
€/m, la inversió podria suposar 2,5 M€. Però és possible determinar una normalització que estalviï la meitat
del cost actual (50%), és a dir, més d’un milió d’Euros, i amb plenes garanties de solidesa.
La proposta es fa en base a allargar la separació entre suports des dels 2 metres actuals fins als 4 metres,
el que ja suposa fer la meitat de forats i de suports, sistematitzant l’ancoratge del suport amb modernes
tècniques d’empreses de perforació. L’augment de 2 a 4 metres es possible reforçant internament la barana
amb ferro. La tècnica aconseguiria augmentar la càrrega possible tot i duplicar la separació entre suports.
La tecnologia ja existeix i s’està aplicant des de fa anys a les carreteres. El seu cost és de 75 €/ m. Cal tenir
en compte que estan pensades per a impactes de vehicles (massa superior a la tona) front els pocs
quilograms d’un o uns pocs individus. Les baranes suposarien un contracte independent i anual a adjudicar
a la empresa o conjunció d’empreses que oferís l’oferta més avantatjosa. Una vegada escollit, aniria posant
la barana allà on calgui. Ni tan sols hauria de ser competència de la enginyeria del projecte/s, sinó que
d’algun expert amb plenes garanties que simplement determinés on cal posar-les, encàrrec que només
suposa un petit cost.
És obvi que l’homologació de les baranes ja justificaria aplicar a tot l’apartat tècnic del futur projecte els
criteris de normalització propugnats.
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2. Habilitació i manteniment de camins
Vegetació, reverdiment i plataforma dels camins
El pressupost d’adequació del camí inclou la desbrossa, poda i tala de la vegetació, restauració dels marges
i reverdiment puntual de la plataforma del camí.
També s’hi inclouen obres de rectificació de la plataforma i, fins i tot, d’obertura de traçat puntual,
construcció de passeres, guals, ponts, consolidacions i apuntalaments dels talussos, marges de contenció i
estintolament. L’arranjament del ferm es proposa amb tècniques de reverdiment. Puntualment, seran
necessaris piconaments, farciments, engravaments, recobriments tot-u, cimentacions i asfaltats.
No inclou la restauració mediambiental ni paisatgística, el sanejament de l’entorn, retirada de deixalles,
eliminació d’espècies invasores ni la plantació de vegetació en zones denudades.
Traçats que s’aprofiten
-

Camins ramaders del Berguedà
Camins senyalitzats de la Xarxa del Berguedà, Ruta de les Colònies (PR C-144), Camí de la Sèquia
de Manresa i trams comuns amb el Camí de Sant Jaume, camins romeus a Montserrat i ruta de
l’Abat Oliba
Trams de via verda existents (Sant Quirze de Pedret-Cal Rosal), trams del vell traçat del ferrocarril
entre Manresa, Guardiola de Berguedà i Castellar de n’Hug
Altres camins públics
Camins de titularitat privada, majoritàriament situats en les zones de servitud i policia

Característiques del camins
-

Camins de 3 m d’amplada amb trams de fins a 5 m a les entrades i sortides de les poblacions
Segregació d’ús sempre que sigui possible (caminants, bicicletes, mobilitat reduïda, cavalls)
Pas barrat al trànsit motoritzat llevat de veïnatge
Desdoblaments a banda i banda del riu per permetre recorreguts circulars i bucles

Amplades
L’amplada mínima en qualsevol tram del recorregut
haurà de ser de 3 m (capaç per al trànsit simultani de
vianants i bicicletes)
Trams amb franges segregades
Quan el camí s’acosti a nuclis habitats o a punts
d’activitats esportives o culturals amb afluència
significativa, l’amplada mínima del vial s’haurà
d’eixamplar a 4 m i s’hi hauran de definir franges per a
cada modalitat d’ús contemplada.
Com a mínim s’haurà de definir un voral per a vianants
d’1,5 m amb terra piconada i un altre de 2,5 m per a
bicicletes i vehicles de servei amb ferm especial, asfalt
o ciment.
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Trams adaptats
S’hauran d’adequar trams especials amb una franja o voral recobert o de terra compactada destinats a la
circulació de cadires de rodes, gent amb cotxets i passeig de persones amb mobilitat reduïda. Es farà:
a)
b)
c)

Quan l’espai i l’orografia ho permetin
Quan sigui possible un enllaç directe amb un punt de sortida adequat (aparcament de vehicles,
parades de transport públic adaptat, nuclis urbans)
Quan es pugui regular/ impedir el pas a vehicles motoritzats (senyals, cadenats, pilons, ...)

Amplada: La franja ha d’estar segregada i
ha de tenir un mínim de 2 m.
Pendents: mitjana màxima no superior al
2% i puntualment del 5%.
Llargària: distància mínima de 0,5 km.

Trams compartits amb cavalls
Allà on l’entorn i les
necessitats ho demanin,
s’integraran projectes
eqüestres i de turisme a
cavall. En aquests casos el
voral ha d’estar segregat dels
altres. Es requereixen 5 m
d’ample:
a) 1,5 m per anar a peu.
b) 2,5 m per a bicicletes i
vehicles de servei
c) 1,5 m per a cavalls
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2.1 Els residus de l’obra pública
Com que no es veuen des de la carretera és freqüent utilitzar els sota-ponts com escombreres de les obres
públiques. És una incoherència i un mal exemple que la mateixa administració pública provoqui aquestes
situacions.
En la part de Balsareny a Sallent s’ha comentat com ha quedat de malmesa la pista de l’Alou, deteriorada i
abandonada per la construcció de la C-16. Independentment del fet que el Camí del Llobregat pugui evitarla gairebé al complet, caldria deixar-la arranjada. L’actuació “DIV 290” arranja l’inici de la pista, 250 metres,
fins a la gravera de Puigdorca, però encara resten 3 km de pista entre ambdós pobles.
Una altra actuació, ben propera a l’anterior, l’actuació “EXC 275” per a salvar el torrent del Sastre o del
Sallador requereix, en part, arranjar el sota pont, deixat per la C-16 en condicions d’abocador.
En aquesta actuació “EXC 275”, les explanacions necessàries s’haurien d’aprofitar concurrentment per a
aquest arranjament, extraient sobrants i transportar-los on calgui afegir terres.

La conseqüència immediata de deixar una zona marginal és que, a continuació, tothom s’apunta a
incrementar la marginalitat: grafittis (a sobre) o runes de privats (a sota).

La construcció de la C-16 ha deixat de qualsevol manera el camí que du a Sallent que, a més a més, ha
tallat a l’obaga de Puigbò, pel que es requereix l’actuació “EXC 275” per a donar-li continuïtat.
Un entorn, doncs, pel que és impensable fer passar un camí de natura, llevat que abans s’arregli
adequadament.
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2.2 L’erosió de l’aigua d’escorrentia

Encara pitjor, al torrent del Sallador, aigües amunt de la C-16, ben visible a la part superior de la foto, no se
li va fer un pas d’aigües adequat i es desborda, amb les conseqüents erosions.
Tal com l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ha de tenir cura dels espais per on circula l’aigua, que en
definitiva només és una petita part del territori, altres països –com per exemple França– tenen un
organisme que te cura de tot el sòl del territori (CEMAGREF). No es pot fer cap intervenció en cap punt del
veí país que no es faci adequadament segons els seus criteris.
Dins els 6 700 km del radi terrestre, el sòl és una minúscula
porció de només uns centímetres o uns pocs metres en el
que se sustenta tota la biosfera terrestre. Per això l’erosió
és un problema tan greu i és tan important no afavorir-la
amb actuacions improcedents.
La ja comentada pista que du a Sallent passant sota el pont
de la C-16. Doncs bé, als pocs metres del seu inici ja
s’erosiona pel seu mal acabat, sense sortides laterals
d’aigua.
A més a més que no es pot circular per camins plens
d’escorrancs, si pensem que aquesta part del Llobregat
incorporarà més de 200 km de camins, és impensable ferlos tan malament com aquesta pista, perquè el seu
manteniment seria ruïnós.
Aquesta actuació “EXC 275” és, doncs, un bon exemple de
com el Camí del Llobregat pot ajudar a millorar l’entorn
natural, perquè part del cost es dedica a restaurar el
degradat medi.
No deixa de ser paradoxal que, a causa de la competència
de la Direcció General de Carreteres en els 30 metres a
banda i banda dels seus vials, calgui demanar el seu permís
per a esmenar el que la seva mala gestió ha provocat.
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Com a criteri genèric, els camins que tallen qualsevol vessant no poden ser de perfil pla, perquè les roderes
acaben transformant-se sempre ne escorrancs. Menys encara a contra pendent del vessant, perquè l’aigua
no té sortida i circula al llarg del camí, erosionant-lo. A la vegada, el talús de muntanya dificulta el
reverdiment, fet que no es produeix en un perfil arrodonit. El dibuix adjunt mostra el que es fa (NO) i el què
s’hauria de fer (SI).

Font: C. UDINA “Criterios y
metodología en la
planificación del esquí
nórdico”. Ministerio de
Trabajo, Gobierno de España
1988.
És importantíssim comptar amb conductors de maquinària experts i sensibilitzats amb la feina a fer, per a la
que no tothom és vàlid. Si això no es té en compte, l’obertura i consolidació del Camí del Llobregat pot
suposar un nou atemptat al riu.
A més a més de donar un pendent lateral als camins, cal fer-los, amb reiterats passos d’aigua que
garanteixin impedir la circulació d’aigua al llarg del camí.

Els canalons de ferro
galvanitzat en forma de “V”
amb ala per a reforçar-lo,
com els de la foto, de 9 x 9
cm, 2 mm de gruix i 4 metres
de llarg, amb una canal per a
l’aigua d’escorrantia que a la
part alta és de 6 cm, no
entorpeixen els vianants
(tampoc els ciclistes), però
garanteix l’evacuació de
l’aigua així com una fàcil
neteja. El seu cost és
menyspreable en relació a la
seva utilitat (100 €/u +IVA).
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2.3 Compactació i consolidats (“tot-u”, ...), asfaltats i cimentats

Camí de riu entre Balsareny i
Sallent.
Fora un atemptat intentar “consolidar” de qualsevol manera un camí com el de la fotografia superior, però és
el que malauradament s’ha fet i s’està fent, com veurem de seguit, en la majoria de camins del Llobregat.
Una recent Via Verda ja ha constatat que el paviment de “tot-u” de 7 cm de gruix que havia incorporat a la
plataforma per a consolidar-la, en una sola temporada ja requereix manteniment, quan portava més de 40
anys des del seu abandonament (1973) sense problemes. I amb el temps, si no es mantingués
periòdicament el camí -amb els costos que comporta- si l’erosió arriba a la plataforma vella, com que la
vegetació s’ha mort al sobreposar el “tot-u”, seguirà l’erosió al no haver-hi sòl vegetal que ho impedeixi.
Es veurà de seguida quina és la manera de garantir l’estabilitat del sòl en una zona de riu: el reverdiment.
Com les cunetes -que es veuen a continuació- la consolidació amb “tot-u” és una altra de les absurditats a
eradicar en l’obra pública del país. Absurda perquè és una altra despesa innecessària i contraproduent.
Però, cal insistir, és el que s’ha fet en altres parts del riu on a més a més s’han fet traçats rectilinis o
geomètrics que no tenen res a veure amb un camí de natura.

Aparcaments, ponts,
carreteres, ..., son inevitables
-fins i tot imprescindibles- en
una zona poblada, però és un
contrasentit omplir de ciment
el poc espai de natura que hi
resta, més tractant-se de la
llera d’un riu. Alguns
consideren el Llobregat com
un simple “Parc temàtic”, un
menyspreu a l’altíssim valor
natural, històric i patrimonial
del Llobregat.
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2.4 Les cunetes i els “arranjaments” de camins
Les fotos següents han estat fetes tot just al tancar el treball, que ha coincidit amb el seu “arranjament” a
primers de desembre. Cal dir que durant tot l’estiu i tardor s’ha circulat per aquests camins sense cap
problema, no havent-se plantejat mai que calgués cap arranjament, com a molt evitar la circulació a motor.

La cuneta, lluny de ser una
sortida per a l’aigua, fa de
barrera que impedeix que
s’esmunyi, perquè el camí és
pla. Amb qualsevol pluja el camí
esdevindrà un fangar. El ferm,
que estava compactat, ara es
sorra fina que fins i tot dificulta
circular en bicicleta en sec.

Cal eradicar les cunetes de les
pistes forestals tot i que pot
resultar sorprenent pel costum
que tenim de fer-ne arreu.

En dos-cents metres de camí
aquesta és la primera sortida per
l’aigua en un terreny argilós.
L’actuació que s’il·lustra ha resultat d’un conveni de cooperació entre la Diputació de Barcelona, un
ajuntament, l'Agrupació de Defensa Forestal i la Federació d'ADF, per a la gestió i l'execució dels plans del
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals, vàlid entre els anys 20142017. El conveni és per a donar resposta la Pla Municipal de Prevenció d'Incendis forestals elaborat per la
Diputació i aprovat per l'ajuntament i les feines estan certificades per un tècnic de la Diputació.
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Com que aquests camins estaven en bones condicions, mai es va pensar a fotografiar-los preveient que es
malmetrien mesos després. Es fotografien més aviat llocs conflictius a arranjar. El ferm estava consolidat i
no s’havia alterat per cap dels episodis de pluja intensa dels darrers mesos, com els de mitjans d’agost, del
10 d’octubre o de primers de novembre, que no van crear cap problema als camins del riu o pròxims.
Al no disposar de fotos de l’estat d’aquests mateixos camins abans d’aquesta desafortunada actuació
d’“arranjament”, se n’aporten altres d’indrets similars i habituals al riu. La pregunta obligada és ¿són un perill
en cas d’incendis i cal “arranjar-los”?, o millor deixar-los com estan.

Les roderes dels tractors que treballen
els conreus son ideals per al trànsit de
bicicletes i vianants en les dues
direccions. La vegetació evita qualsevol
erosió per pluja i fins i tot per riuades.

Sembla difícil justificar aquesta mena d’actuacions amb l’argument de la prevenció d’incendis forestals; en
tot cas, si es fessin no haurien mai d’implicar dificultats a la circulació a peu o en bicicleta i menys en el cas
de camins que formen part d’un recurs d’us ciutadà i turístic.
La inevitable reflexió és preguntar-se com cal coordinar-se per evitar que actuacions com les esmentades
afectin el projecte del Camí del Llobregat en el futur perquè poden inutilitzar en hores el camí recuperat,
malmetent els costos i esforços que suposarà.
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2.5 Reverdiment o ensorrament?
És un error greu “lluitar” contra l’aigua, sigui en un camí o un gual. La geologia té tot el temps del mon i
acaba imposant-se sempre. El que cal és un disseny “concurrent” amb l’acció de l’aigua.

S’aporten més fotos de camins del Llobregat per a reflexionar sobre com quedarien després d’un
“arranjament” com el fet als camins anteriors. En la foto superior, l’incipient reverdiment de la part central
del camí indica la seva bona salut que millorarà poc a poc si no es fa cap intervenció. En la foto de sota el
camí te totes les garanties de permanència i una consistència òptima per les bicicletes (en dos direccions
sense conflicte). Pel vianant, no té la percepció d’anar per una “pista” sinó que per un corriol doble.
La millor garantia per la conservació dels camins d’un riu és el seu reverdiment, perquè herbes i arrels fixen
el sòl i el fan indestructible a qualsevol riuada per important que sigui, tot el contrari del terra i la sorra que
se les emporta l’aigua.
Per això, la manera correcta de procedir seria, en lloc de sobreposar la capa de “tot-u” i abans deixar les
restes del desbrossament a les bores del camí, desbrossar amb trituració:
amb tractor si es tracta d’un desbrossament amb arbres,
amb desbrossadora d’alimentació manual si es tracta de restes més petites i/o tasques més de detall.
Les restes fan de coberta vegetal que afavoreix el reverdiment, tan per la protecció que suposa al
creixement de llavors, com d’humus en el que es transforma les restes.
Sens dubte, sovint res a veure amb el que s’està fent actualment i que porta a les greus erosions i continus
manteniments prou coneguts.
En quin context cal actuar consolidant el ferm
Només quan la pressió del mateix trànsit/ freqüentació, sigui de vianants com sobre tot de ciclistes, origini
erosions en el sòl, és llavors quan s’ha de plantejar en els trams afectats i només en aquests, fer una
actuació d’asfaltat o cimentat i en l’amplada mínima necessària.
Un altre cas és el dels camins i pistes que assoleixen un cert pendent en un tram. A partir d’un pendent del
5 % ja és recomanable asfaltar/ cimentar aquests trams. Com a mesura de prudència, abans cal veure si és
suficient la col·locació dels canalons en forma de “V” ja comentats, que resulten moltíssim més econòmics i
menys agressius.
També s’ha d’entendre que el camins de riu no són per a circular en bicicletes de carretera, monopatins o
similars, sinó que per a vianants i bicicletes de roda ampla.
Una altra cosa és, en les proximitats de les poblacions, possibilitar el pas de cotxets dels nens petits o dels
disminuïts i la gent gran, però pel que no cal cimentar o asfaltar una amplada de 3 metres.
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A dalt, trituradora d’alimentació manual, que fa una
tasca més fina (les restes es distribueixen per on
convé).
Al mig, trituradora molt eficient per a amplades de
només 3 metres i molts quilòmetres de recorregut.
A sota, tractor amb c3omplement de desbrossadora
(unes cadenes que giren arran de terra i expulsen les
restes estellades) per a superfícies extenses o vores
del camí
Reverdiment versus recobriment amb materials constructius.
Cal notar l’evident diferència entre la proposta de reverdiment dels camins de riu que es fa aquí en contrast
amb la manera com s’acostumen a fer les pistes forestals a casa nostra, una manera de fer que es
caracteritza, sovint, per la presència de cunetes que impossibiliten l’evacuació de l’aigua (veieu la pàgina
38).
Reiterem la diferència fonamental entre els camins del Llobregat front als antics traçats ferroviaris. Com s’ha
dit, les bases, els sòls, sobre els que s’actua són diferents, com també ho és l’entorn. Si a les actuals vies
verdes instal·lades sobre traçats de ferrocarril és recurrent el tractament amb asfaltats i bituminosos, en
canvi, en el Camí del Llobregat aquestes tècniques han de ser bandejades.
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3. Els guals. Necessitat de normalització
Ponts a banda, els guals són elements imprescindibles per teixir l’ordit del Camí del Llobregat. Els guals fan
possible el canvi de marge allà on o bé la continuïtat resta interrompuda o bé allà on cal configurar un bucle
per dotar les poblacions de la ribera de recorreguts fluvials en cercle o per acostar el camí a les poblacions
de l’altra ribera.
Aquest capítol dedicat exclusivament als guals pretén sensibilitzar sobre la necessitat d’unificar criteris i fer
possible un alt grau de normalització en la seva construcció. Aquest fet n’afavoriria una implementació
transparent, ràpida i econòmica. El cost raonable i l’exposició tècnica que s’hi descriu justifica a bastament
la seva implementació.
Entre el seu naixement, a Castellar de n’Hug, i Abrera n’hi ha una vintena que s’han considerat necessaris
i/o han estat sol·licitats pels ajuntaments.
Guals al Llobregat (7)
GU 400 Llobregat Cal Prat (ara només té 1 metre
d’ample)
GU 317 Llobregat l’Ametlla de Merola
GU 237 Llobregat Artés
GU 214 Llobregat Sant Benet

GU 188 Llobregat Manresa
GU 176 Llobregat El Pont de Vilomara
GU 129 Llobregat la Bauma
GU 60 Llobregat Olesa Vilalba

Guals als afluents del Llobregat (14)
GU 795 RiuTort-l’Espelt
GU 780 RiuTort
GU 752 Vilella
GU 749 Rec
GU 744 Rec de la Teuleria
GU 661 Conmassa
GU 414 Gonfaus
GU 335 Riera de Merlès

GU 274 Riera de Conangle
GU 241 la Gabarresa
GU 225 Riera de Calders
GU 221 Riu d’Or
GU 195 Riera de Mura
GU 128 Riera de Marà
GU 49 Riera del Morral del Molí

L’ordenació segueix el curs del riu, de dalt a baix. El número és la cota aproximada del riu en el lloc del gual.
Cap a una normalització dels guals del Camí del Llobregat
Tot el que s’exposarà a continuació possibilitaria un alt grau de normalització dels guals. Aquest fet
afavoriria la seva construcció, l’economia i la rapidesa de l’obra. Amb els actuals materials constructius,
l’important preu dels guals es veuria reduït considerablement.
Criteris genèrics sobre els guals
L’únic criteri genèric vàlid per als guals és, paradoxalment, el de l’especificitat: cada gual s’ha de fer en
funció de les seves circumstàncies ambientals: regularitat/ irregularitat i règim dels cabals, morfologia i
geologia de la llera, materials arrossegats. D’haver-se tingut en compte anys enrere, potser avui podríem
tenir establertes i classificades una dotzena de tipologies, de circumstàncies ambientals a les que adscriure
qualsevol nou gual que es planteges i saber quines característiques específiques hauria de tenir.
Sortosament, entre els 21 guals plantejats, la majoria són similars en el fet que només baixa aigua quan
plou i que després de la pluja s’assequen en poques hores o dies. Això no treu rellevància a la seva
perillositat potencial. El més important és doncs la prevenció en cas de pluja forta, advertint del risc de forma
passiva (senyalització, neteja de la vegetació en les immediacions, ...) i si cal, impedint-hi el pas segons les
previsions meteorològiques (protecció civil dins dels plans InunCat). Veure, per exemple, “InunCat. Pla
especial d’emergències per inundacions”.
Així que podem distingir dos tipus de guals:
1. Uns de petits, sobre rieres amb cabals nuls o molt petits. En direm “guals secs”, “guals semisecs” o “guals rastell”
2. Uns altres de grans, els del Llobregat i la riera de Merlès, amb cabals permanents i importants,
en els que cal aplicar el criteri d’especificitat esmentat.
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3.1 Guals secs, semi-secs i “guals rastell”
Són 13 intervencions, totes les dels afluents, excepte la riera de Merlès. Els “semi-secs” serien els guals de
la Gavarrera (GU 241), la riera de Calders (GU 225), la riera de Mura (GU 195) i la riera de Marà (GU 128).
Els secs, la resta.
¿En què s’expressa, en aquests casos, l’especificitat esmentada? Doncs a situar el gual en el lloc més
adequat. Uns metres més amunt o més avall poden fer que el gual sigui exitós o no tant. Per això cal
respectar el indrets dels guals tradicionals que ja existien, habitualment en llocs plans on la llera no pateix
erosió, ni, en conseqüència, es descalçarà el gual.
El gual-rastell
Escollit, doncs, el lloc adient, es procedirà construint una llosa de ciment ancorat a la llera, de 30 a 40 cm de
gruix de mitjana, però amb una peculiaritat: sobresortirà uns 10 cm del nivell de la llera i, en el moment de
construir-lo, es col·locaran en la part alta de la llosa uns tubs-encofrat rectangulars de 50 x 100 mm (5 x 10
cm), verticals i separats entre ells 100 mm (10 cm). És a dir, es fa una incisió cada 15 cm. En el moment
adequat, a mig prendre’s, es retiren els tubs. El resultat deixa una superfície rastellada, amb incisions de 5 x
10 cm. Podem dir-los doncs, “Guals rastell”. Els 5 cm d’amplada dels forats no són impediment per a una
sabata d’un peu normal (15 cm o més), i molt menys per a una roda de bicicleta.

Una tècnica constructiva que estalvia diners
Amb això s’aconsegueix que durant la construcció, la possible aigua del riu circuli pels tubs-encofrat mentre
el ciment pren, i no haver de desviar el riu, podent progressar tranquil·lament la construcció del gual el
temps que calgui. Cal tenir en compte que un gual de 20 metres suposa 2000/ 15 =133 d’aquests traus, una
secció de 133 x 10 x 5 =6 666 cm2, més de mig metre quadrat, és a dir, equivalent a una secció de pas
d’aigua d’una sèquia d’un metre d’ample per 66 centímetres de fondària.
Aquesta tècnica pot suposar un estalvi econòmic important respecte dels guals amb plataforma, com es
veurà en l’apartat de pressupostos. La llosa de formigó serà armada i amb ancoratges a la llera del riu, de
0.5 m de profunditat si és rocallosa i compacta, a 1 metre en altra cas (sorra). Els ancoratges estaran per
parelles a cada banda del gual (separats de 2 a 2.5 metres) i separats en la seva llargada cada 2.5 metres
aproximadament (1 ancoratge cada 4 m2).
Manteniment dels guals a causa del llot. Un segon estalvi
Els guals “rastell” estalvien cost de manteniment. Un dels problemes dels guals tradicionals és el perill de
relliscades a causa del llot que s’hi diposita després de les inundacions. Aquest fet obliga a una neteja
continua del pas. En el cas dels guals-rastell, els solcs eviten, en bona mesura l’acumulació del fang en ser
arrossegat als forats per les sabates o els pneumàtics de les bicis. El resultat és que cal netejar-los amb
menor freqüència i que, quan es fa, sigui més ràpid.
El gual-rastell és una
adaptació dels passos
rudimentaris, col·locar pedres
cada mig metre i travessar el
riu saltant, tècnica imitada
per les passeres en forma de
merlet, impracticables per
bicicletes o persones no
àgils.

La solució de fresar el ciment
amb solcs de 2 x5 cm
encareix costos durant la
construcció i en el posterior
manteniment.
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Els guals suportats per tubs de 30, 40 o 50 centímetres de diàmetre per a canalitzar l’aigua no són una bona
solució. A les poques setmanes amb la primera pluja es tapen. La neteja és complicada en tubs de 3 metres
de llargada, i més si hi ha un cabal abundós. En aquests casos, l’aigua no pot ser engolida i inutilitza el gual,
com es veu en aquest gual d’un afluent del Llobregat recentment construït.

Aquest gual té una altra
deficiència, que no està en
un lloc pla, i el saltant
provoca remolins i erosions a
la base del gual, que acaba
descalçant-lo.

En aquest cas, el problema ve de lluny, perquè el pas porta tres intervencions en pocs anys i és clar que ja
cal la quarta. I així successivament.
Costos estàndards
Amb el que s’ha expressat es possible determinar un model de gual eficient i mínimament normalitzat per al
conjunt del projecte. Un gual de 3 metres d’amplada, la mitjana del camí, d’uns 30 cm de gruix, variable
segons les irregularitats de la llera, amb ancoratges a la llera (sigui rocallosa i encara més si és sorrenca)
consistent en pilots de la mida que convingui.
Això permet determinar un cost estàndard en funció de la llargada del pas, evitant sorpreses i sobrepreus:
només caldrà tenir en compte les variables econòmiques que suposin l’accessibilitat a l’indret de construcció
i les esmentades característiques de la llera.
En la hipòtesi d’una bona accessibilitat, fet que caracteritza gairebé tots els guals del camí (perquè el camí
ja té per definició 3 metres d’ample), i en el cas més habitual de les lleres, malauradament no rocalloses, els
costos que resultarien serien:
Guals rastell
GU 795 RiuTort l’Espelt
GU 780 RiuTort
GU 752 Vilella
GU 749 Rec
GU 744 Rec de la Teuleria
GU 661 Conmassa
GU 414 Gonfaus
GU 274 Riera de Conangle
GU 225 Riera Calders
GU 195 Riera de Mura
GU 176 Llobregat El Pont de Vilomara
GU 128 Riera de Marà
GU 49 Riera del Morral del Molí
TOTAL

Llargada
(m)
10
10
8
5
8
10
12
15
20
20
20
15
35

Amplada
(m)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Preu aproximat
(€)
18 000 +IVA
18 000 +IVA
15 000 +IVA
10 000 +IVA
15 000 +IVA
20 000 +IVA
24 000 +IVA
26 000 +IVA
40 000 +IVA
40 000 +IVA
50 000 +IVA
30 000 +IVA
70 000 +IVA
376 000 +IVA

Un total que cal ampliar a 500 000 € per a integrar-hi els guals més petits (a determinar si amb ciment o
passera metàl·lica, com, per exemple, els GU 157, GU 156 i GU 155 i/o d’altres imprevistos.
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3.2 Guals de riu amb plataforma
Són tots els del Llobregat, el de la riera de Merlès i el riu d’Or. Sumen un total de 9. En aquest cas calen uns
pilars i una plataforma aixecada perquè, amb cabals normals (diguem que el 90% de dies de l’any), l’aigua
permanent hi circuli per sota.
El problema és que la plataforma resisteixi la pressió d’una riuada sòlida, quan l’aigua arrossega materials
vegetals, petris i/o de mobiliari de tot tipus, i, a la vegada, la de les turbulències que produeix la plataforma,
que poden descalçar la llera i els pilars que la suporten. Per exemple, el gual de l’Ametlla de Merola, se’l va
emportar el riu pocs mesos després de ser construït, amb la primera riuada important.
Per aquest motiu s’ha desaconsellat un gual sol·licitat davant de Sant Benet de Bages, tot i que a primera
vista sembla del tot factible per l’existència dels rocs disposats de manera natural, que conviden saltar i
passar.

En aquest punt, pel pendent,
el riu assoleix grans
velocitats amb les
corresponents turbulències.

Com a criteri genèric, tal com s’ha dit en el cas del guals secs i semi-secs, cal situar aquestes construccions
en llocs d’aigües el màxim de tranquil·les possible, com passa, per exemple, en el de Sant Boi, on ajuda que
el riu sigui tan pla i la velocitat de l’aigua, mínima. Tot i això, una part important del cost del gual es deu als
fonaments i a la cimentació dels pilars, cinc, que va requerir la desviació del riu.

Possible gual-passera entre
Artés i Sallent. No se situaria
a la part baixa de la foto, més
estreta, sinó que a la part
superior, entre dos espais
d’aigües manses, sobre les
roques que les separen i que
faciliten l’ancoratge. Està
situat aigües avall del salt del
Colomer, resclosa que
abasteix la fàbrica del Pont
de Cabrianes i que
consumeix bona part del
cabal, per la qual cosa,
aquest és mínim en l’indret
escollit com l’alçada de la
plataforma.
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Característiques dels guals de riu amb plataforma
La plataforma ha d’estar a una alçada mínima per permetre el cabal habitual (90% o més dies de l’any),
però adequada perquè, en cas de crescuda significativa, s’inundi ràpidament i no sigui un obstacle. En la
part mitja del Llobregat això suposa una alçada dels pilars que sustenten la plataforma d’uns 30 cm a 50 cm
per sobre de la llera. Cal dir que tots els indrets escollits (l’especificitat esmentada a l’inici) estan aigües avall
de rescloses que desvien l’aigua a canals, amb la qual cosa el cabal habitual és mínim.
El problema principal és el manteniment del gual. Quan més baix, més fàcil és que s’embussi i, a la vegada,
més difícil és de netejar-lo. Com que han de ser obligadament sense baranes (per a no oferir encara més
obstacle a les riuades i trencar-se inevitablement amb cada riuada), han de combinar prou amplada de pas i
poca alçada per no crear vertigen. S’ha escollit una amplada de 3 metres, que coincideix amb l’amplada del
camí, i una alçada total, plataforma inclosa, inferior al metre. L’alçada de culminació de la plataforma genera
el “moment físic” (força multiplicat per la distància d’aplicació, en aquest cas, l’alçada màxima de la
plataforma). Per a entendre’ns, seria com una valoració de l’efecte d’una palanca.
Un baix “moment físic” és important per resistir elements que impacten o que reté la plataforma del gual en
cas d’una avinguda. Notem que en els “Guals rastell” el “moment” és zero, no hi ha plataforma, no hi ha fre
ni, per tant, efecte destructiu.
El llegat històric dels ponts mil·lenaris (romans, romànics) i centenaris (medievals i gòtics) que han arribat
als nostres dies, son un exemple a analitzar front a d’altres, ben recents i a tocar, que s’ha emportat el riu.
Aquets ponts històrics poden distingir-se per dues característiques, la robustesa dels pilars i l’alçada de la
“plataforma”, que cap riuada ha arribat a envair (els hauria fet caure d’immediat pel “moment” creat).
L’alçada és ben visible en tots ells però, i la robustesa? L’alçada suposa una extraordinària pressió sobre la
base dels pilars pel pes de la pedra. La pressió origina el corresponent frec i impossibilita el desplaçament
del pilar. També cal notar que permet una amplada d’ull suficient per deixar passar qualsevol material sòlid
que pugui arrossegar el riu. Com que són molt alts i l’aigua mai impacta amb la plataforma, paradoxalment
el seu “moment” és igualment zero, com en els guals rastell. Això explica la seva durabilitat. En el cas dels
ponts més esvelts seria més probable que se’ls endugués una ventada huracanada que un aiguat!
Quan es trenca un pont i se l’endú una riuada? Doncs quan l’aigua arriba a la plataforma. El pont de
Vilomara va ser construït el 1193, o com a molt el 1312, i l’any 1625 una riuada el va tombar. Es va
reconstruir el 1625.
Cada 500 anys, de mitjana,
el riu inunda la cota 186
metres, justament la de la
plataforma del pont, la que es
va assolir l’any 1625 i que el
va tombar.
Ha tingut sort que en els
següents quatre segles no hi
hagi hagut cap més crescuda
com aquella. Ara, mentre
funcioni correctament la
regulació de l’embassament
de la Baells, podrà seguir
dempeus uns quants segles
més.

Tot això fa entendre la poca durabilitat de moltes de les “passeres” que es construeixen, a la vegada que
permet inferir els criteris de com s’haurien de fer.
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3.3 Gual-passera “isostàtic” o desmuntable
El cas de la passera de la
riera de Merlès és il·lustratiu.
Es tracta d’una passera
rudimentària, anacrònica,
però que contràriament al
que pot semblar, porta uns
quants anys resistint. Consta
de dos pilars que sustenten
tres trams de plataformes (de
dos taulons, de menys de 5
metres de llargada
cadascuna i només 40 cm
d’ample!). La llargada total és
de 14 m.

La seva característica principal és que no presenta “moment” al riu, perquè quan la riera baixa amb una
alçada de només 80 centímetres i assoleix les plataformes, aquestes es desmunten i pivoten per un dels
seus extrems tot orientant-se en la direcció del corrent, pel que només ofereixen resistència els dos pilars.
Una estratègia “isostàtica” encertada, totalment a l’inrevés de l’habitual “hiperestàtica” de les plataformes
ancorades.
La primera persona que passa una vegada la riuada ha remés, s’ha de descalçar, mullar-se el peus i tornar
a posar a lloc les plataformes... i fins la riuada següent. Això sí, el que sorprèn és que els pilars, amples i
arrodonits, no se’ls hagi emportat el riu, pel que pot inferir-se que si es fa un model de passera com aquest
però ben fet i amb un bon ancoratge dels pilars, les garanties de durabilitat serien totals. Una limitació de la
passera és que la part central és curta, de la mateixa mida que la dels extrems, degut al pes que suposaria
per a “reconstruir-la” després d’una riuada si fos més llarga.
En aquest cas desmuntable o “isostàtic”, es proposta l’ús dels nous materials resistents i lleugers (niu
d’abella o similars) que permetin plataformes molt més amples amb un pes inferior a les de fusta actuals.
Passar dels 40 cm d’ample actuals, a 150 cm (un metre i mig) permetria un pas més còmode i fins i tot amb
una bicicleta al costat.

En lloc d’una sola plataforma de 150 cm d’ample, n’hi haurien dues de 75 cm
cadascuna (línies dobles), amb els pivots desplaçats 80 cm perquè poguessin
pivotar independentment i alinear-se paral·lelament en una riuada (línies de
punts). El material de la plataforma no seria òbviament fusta, sinó que de
materials moderns ultralleugers, metàl·lics o sintètics.

Tot això, òbviament, amb dos pilars de formigó, amples a la base (80 cm) i degudament ancorats a la llera
de la riera; allargats (tres metres) acabats en rampa perquè la plataforma descendeixi suaument quan és
desplaçada cap avall per una riuada i, a la vegada, perquè pugui ser tornada a lloc fàcilment. Pel mateix,
l’alçada actual podria reduir-se a només mig metre, cosa que no disminuiria sensiblement el percentatge de
dies utilitzables a l’any (si baixa aigua a una alçada de mig metre, tot i que encara no s’emportés les
plataformes, seria molt imprudent travessar la passera).
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3.4 Gual-passera “hiperestàtic”
Com a estratègia oposada a la isostàtica (la denominació hiperestàtica és abusiva, s’utilitza en un intent de
contrastar amb l’anterior) hi ha el cas d’una passera fixa, que son les habituals. En el cas del Camí del
Llobregat, les seves característiques serien:
1. Els pilars
2. Les plataformes, fetes amb elements prefabricats.
Els pilars haurien de resistir qualsevol riuada de més de 500 anys, mitjançant el correcte ancoratge a la
llera, formigó de la millor qualitat (cal exigir no estalviar en minva de la qualitat) i les mides que seguiran.
En el tram mitjà del Llobregat, amb l’intens aprofitament del riu, hi predominen -malauradament- els trams
gairebé secs, amb cabals mínims (més encara aigües amunt del Cardener). El baix nivell de l’aigua permet
simplificar la construcció de pilars, fent-los tan resistents com calgui. En el cas dels pilars, cal:
1. Mig metre d’alçada (el màxim necessari en casos com l’Ametlla de Merola per a engolir el cabal
del riu en el 90% dels dies de l’any), o
2. Només 30 cm en molts casos (Artés, Manresa, la Bauma)
Un gual així, degudament ancorat i construït pot garantir una durada permanent, mil·lenària, sense un cost
rellevant.
Finalment, l’absència de baranes perquè no siguin un obstacle en cas de riuades està totalment justificada
per la mínima alçada de la construcció. Només cal una petita vorera en els costats, tan per l’efecte
psicològic que proporciona com, sobre tot, pels invidents.
Llargada dels pilars o longitud en la direcció del riu
Els pilars seran en la base, de 4 metres de llarg (en la direcció del corrent del riu) i un metre d’ample, amb
dos ancoratges a la llera, un a cada extrem, és a dir, separats 3.5 metres. I en la part alta el pilar serà de 3.4
metres, 0.4 metres més ample que la plataforma per a encastar-la. L’ample en la part alta del pilar serà de
75 cm per a disposar de dos encaixos de 25 cm per a les plataformes que sustentarà (separades per 25 cm
de pilar).
Encara es pot introduir un altra element al pilar, i és que la part de dalt, la que rep el corrent i la riuada amb
possibles objectes no sigui recta, vertical, sinó que amb una inclinació d’uns 50 a 60 graus. Amb això
l’impacte no només no arrenca el pilar sinó que el pressiona cap a baix.

Màxima solidesa
Si s’ha fet al lloc adient, un pilar així, de mig metre d’alçada com a molt i 4 de llarg amb ancoratges als
extrems, és indestructible, independentment que la riuada sigui d’un metre d’alçada, de deu, o de més. En
conseqüència, és indefinidament amortitzable.
La llera ideal és la rocallosa, descarnada, que permet un òptim i econòmic ancoratge. Sortosament, en el
tram mitjà del Llobregat, és el cas més freqüent, pel que es recomana instal·lar-les en aquests llocs. Això és
una concreció dels criteris genèrics abans esmentats relatiu a les circumstàncies ambientals: la morfologia i
geologia de la llera.
S’ha vist que “moment” elevat és el punt feble dels ponts. En pilars com els proposats l’efecte “moment”
resulta molt disminuït. En aquest cas, el “moment” no resulta dels 80 o 90 cm d’alçada que pugui assolir la
plataforma perquè l’impacte –i l’esforç de resistència a l’impacte– s’aplica també a l’ancoratge oposat tres
metres més enllà, en major mida que en l’ancoratge immediat inferior. I en l’ancoratge oposat l’efecte ja no
és de “moment”: la força intrínsecament associada a l’impacte es descomposa i, en bona part, es transforma
de “moment” a simple xoc arran dels ancoratges. Si el pilar fos un pilar estricte i amb un sol ancoratge, la
seva solidesa seria moltes vegades menor.
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Una altra cosa és la plataforma. Tard o d’hora serà superada per alguna riuada. Per això l’estratègia és que
sigui el més baixa possible per aguantar una riuada a la seva alçada, és a dir, una riuada no excessiva. Per
sobre d’això, l’aigua que més amunt no l’afecta.
En la plataforma cal preveure una resistència de càrrega superior als 600 kg/ m2 (deu persones en un metre
quadrat, el doble de les que s’hi poden posar). Això permet fins i tot el pas de vehicles lleugers de
manteniment.
Els materials
Pel que fa al material de la plataforma, més enllà de la solució del formigó cal estudiar-ne altres de més
eficients, àgils i econòmic. Una plataforma lleugera, que en cas de trencar-se o desprendre’s per una riuada
de cada 50 anys, pogués ser reemplaçada econòmicament i fàcilment, tal com ha estat el seu muntatge
sobre dels pilars.
Una plataforma tradicional, d’estructura de ferro amb terra de fusta té dos inconvenients. La barana reté els
materials que no poden passar pels forats de la malla, facilitant que se l’emporti el riu. El terra de fusta
esdevé relliscós amb la humitat, pel que en tot cas han de ser terres metàl·lics tipus “religa”. Es tractaria
d’utilitzar elements prefabricats portats al lloc, que abaratiria notablement el seu cost. Això és possible
perquè el camí del Llobregat preveu una amplada de 3 metres, que en gairebé tots els casos permet l’accés
de camions, grues o tractors al punt de construcció. El gual de l’Ametlla de Merola, per exemple, està a
tocar d’un carrer del polígon industrial adjacent.
La primera solució, i la menys “agosarada”, són els prefabricats alveolars. La plataforma seria de peces
prefabricades de formigó alveolar (un cas simple de l’estructura en niu d’abella), resistent, lleuger i que es
pot fabricar en qualsevol longitud fins a 12 metres de llarg, amb 1.5 metres d’ample. Col·locant-ne dues,
l’amplada resultant seria de 3 metres, amplada suficient per la baixa alçada dels guals-passera atesos els
limitats cabals del Llobregat en aquests trams. O 3.6 metres d’ample amb tres de 1.2 metres.

El preu de compra pot variar de 70 a 80 +IVA €/m2 segons les condicions de fabricació i subministrament.
El seu punt feble, el seu pes i maniobrabilitat en longituds molt llargues. Per exemple, en llargades de 10
metres, els 30 cm de gruix, 1.2 m d’ample i 438 kg/m2 suposa un pes de 5 256 kg). Per això, si bé la mida
d’amplada més habitual és d’ 1.2 m, amb una amplada d’ 1 metre (amb tres per a cada tirada de plataforma)
es reduiria el pes de cadascuna a 4.38 Tm.
Tampoc és fàcil que una tal longitud pogués ser transportada a tots els llocs del riu. En llargades de 10 m
poden arribar a suportar fins a 1 000 kg/m2 (estan pensades per a edificis industrials i d’aparcaments). Un
gual de 3 metres d’ample (3 peces d’ 1 metre) i 10 de llarg, pot suportar 30 Tm, 400 persones! Difícilment
n’hi cabrien 100 (dos autobusos plens). Allò que interessa és que no es flexionin per evitar microfisures.
Aquestes no afectarien la seva resistència però hi pot penetrar la humitat (i molt més en un riu) i amb el
temps poden debilitar el ferro intern. Per això també convé pintar-les amb una pintura de penetració.
Això permet plantejar guals-passera amb pilars més separats, sobre tot a la part central, per exemple, de 6
+10 +6 metres per a un gual de 22 metres.
Sobre els prefabricats alveolars, s’hi afegiria una capa de compressió de 10 cm de gruix.
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El cost de construcció seria variable segons la llera i l’alçada necessària per a la plataforma, més els
accessos i altres aspectes específics de l’indret.
Guals de riu (aixecats)
GU 400 Llobregat Cal Prat (ara té 1 metre d’ample)
GU 317 Llobregat l’Ametlla de Merola
GU 237 Llobregat Artés (7.5 +7.5 metres de gual rastell)
GU 188 Llobregat Manresa (20 metres de gual rastell)
GU 129 Llobregat la Bauma
GU 60 Llobregat Vilalba Abrera (150 de gual sec/ rastell)
GU 335 Riera de Merlès (veure detalls, llera no rocallosa)
GU 241 la Gabarresa (15 metres de gual rastell)
GU 221 Riu d’Or
TOTAL

Llargada
(m)
16
22
35
35
18
185
16
25
10

Amplada
(m)
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pilars
2
2
2
1
2
4
2
0
0

Preu aproximat
(€)
60 000 +IVA
100 000 +IVA
100 000 +IVA
90 000 +IVA
65 000 +IVA
400 000 +IVA
60 000 +IVA
60 000 +IVA
25 000 +IVA
960 000 +IVA

Aproximadament 1 milió d’Euros, què amb els 500 000 dels guals rastell (els ja localitzats i els que
apareguessin en el futur) sumen 1 500 000 € +IVA per a totes les actuacions “GU”, siguin guals-passera,
guals amb plataforma o guals rastell.

3.5 Gual-passera de riu “hiperestàtic-isostàtic”
Actualment, però, es pot considerar que hi ha solucions més eficients, tan amb estructures de ferro que ja
son més que centenàries, com d’estructures més modernes, fins a materials lleugers i altament resistents
(porosos, niu d’abella, ...).
Amb aquests materials s’afegeix la possibilitat d’estudiar un sistema d’estructura que, just abans de
destrossar-se si la pressió de la riuada supera la seva resistència, és comportés “isostàticament”, és a dir,
com el comportament explicat de la passera de Merlès. Es tractaria d’uns ancoratges amb uns punts
lleugerament més febles respecte d’altres, de manera que abans de trencar-se arbitràriament/
imprevisiblement tota la plataforma, aquesta es desprengués controladament amb una sola lligadura
assegurada (el pivot). Vidres inastellables o els habitacles dels automòbils, resulten d’anàlisis i càlculs
estructurals similars. Per això s’ha parlat de “Gual hiperestàtic-isostàtic”
Tal com en el cas isostàtic, una vegada passat l’episodi de la riuada es tornen a posar a lloc les plataformes,
Seria cada 50 o 100 anys amb un episodi greu que pogués arrancar inevitablement la plataforma (es poden
fer pilars indestructibles, que aguantin mil o més anys, però molt més difícilment plataformes). I passat
aquest, la plataforma es recupera, o simplement es reemplaça, el que suposa només un cost parcial i una
ràpida intervenció.
El que no es pot fer és un gual-passera amb un insuficient ancoratge dels pilars en relació a la solidesa
pilar-plataforma, perquè la primera riuada forta arrencarà el gual en el seu conjunt.
Un bon motiu per a les Escoles d’enginyeria, de fer treballs de final de carrera o tesis que siguin útils per a la
societat, tan pel que fa a l’estabilitat estructural de la plataforma, com dels materials que la integren. Com
es veurà, només cal anar al país veí -França- i observar tota la tecnologia d’elements pivotants que hi ha
als canals que travessen el país d’un costat a l’altre i de dalt a baix.
En el pitjor dels casos, amb els prefabricats alveolars que s’han considerat, en cas d’una catàstrofe que els
inutilitzés, la permanència dels pilars permetria igualment reconstruir el gual fàcilment i econòmica.
L’estructura proposada de 6 +10 +6 =22 metres respon a aquesta estratègia de “Gual hiperestàtic-isostàtic”:
una riuada excepcional i un impacte d’algun gran objecte arrossegat pel riu (casa, maquinària pesada, ...)
que òbviament circularia pel mig, podria impactar la plataforma central, que una vegada acabat l’episodi
només caldria reposar.
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Notem que l’estructura més habitual dels ponts elevats és aquesta: dos pilars que donen un ample pas a la
part central del riu, amb dos parts laterals des de les lleres que només excepcionalment s’inunden.

6m

10 m

6m

Una de les construccions emblemàtiques per a les que es proposen concursos d’idees és el pont del Cairat,
que necessàriament ha de ser fer amb aquesta tecnologia hiperestàtica isostàtica. Es comenta més
detalladament al capítol del Baix Llobregat corresponent a Esparreguera.
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3.6 Els principals guals del Llobregat
Per la seva rellevància s’adjunten referències detallades dels principals guals proposats per al Camí del
Llobregat.
GU 400 Cal Prat
GU 335 Riera de Merlès
GU 317 Llobregat l’Ametlla de Merola
GU 237 Artés Pont de Cabrianes
GU 225 Calders
GU 214 Sant Benet

GU 188 Manresa
GU 176 El Pont de Vilomara
GU 129 la Bauma
GU 60 Vilalba Abrera
GU 49 Riera del Morral del Molí

GU 400 Cal Prat

Gual “hiperestàtic”, amb la plataforma a 50 cm d’alçada, plataforma de 30 +10 = 40 cm (total 90 cm), 16
metres de llargada i 3 d’amplada, amb dos pilars.
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GU 335 Riera de Merlès

Com que no es pot fer un pressupost de la proposta de modernització que conservi la pintoresca tecnologia
actual, tal com s’ha explicat, i que seria l’actuació immediata, s’ha comptabilitzat a llarg termini un gual de riu
amb una alçada de 50 cm fins a la plataforma (“llum”), un “ull” central de 10 metres en la plataforma, és a
dir, 3 +10 +3 = 16 metres, i una fonamentació dels pilars molt treballada atesa la llera no rocallosa.

54

Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat. Juliol - novembre 2015

GU 317 Llobregat l’Ametlla de Merola

Gual “hiperestàtic”, amb la plataforma a 50 cm d’alçada, plataforma de 30 +10 = 40 cm (total 90 cm
d’alçada), 22 metres de llargada i 3 d’amplada, amb dos pilars (6 +10 +6 = 22 metres).
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GU 237 Artés Pont de Cabrianes

El gual es justifica per l’estretesa de l’actual
pont de Cabrianes i la seva IMD de 3 666
vehicles, perillós per als vianants. A part, caldria
revisar l’estat de la plataforma i garantir que
està en condicions (carretera BV-4512 de la
Diputació de Barcelona).
La proposta d’una passera ancorada a les runes
del pont destruït el 1939 suposa una inversió
molt major; en bona lògica, serà una de les
realitzacions a llarg termini.
Sense les intervencions ESC 236, DIV 230 i
aquest gual, Artés quedaria aïllat del camí del
Llobregat. A més, la passera podria ser un
element inercial per rescatar l’activitat industrial
(Fàbrica del Pont de Cabrianes) i turística del
Pont de Cabrianes (zona de restauració).
Pel que fa a la “Y” de Navarcles, el gual és
necessari per completar el circuït.

35 metres de llargada i 3 d’amplada. Gual
“hiperestàtic” en 20 metres, amb dos pilars, amb
dos laterals de gual-“rastell” de 7.5 metres
cadascun. La plataforma a 30 cm d’alçada de la
llera i 40 cm de gruix (alçada total de 70 cm).
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GU 225 Calders

Sembla suficient un gual rastell de 20 metres (el total de les incisions suposa més de mig metre quadrat de
secció de pas d’aigua). Com en tots els guals rastell, si s’observés que queda inutilitzat masses dies a l’any
(més de 30), s’hauria de plantejar la combinació d’un gual de riu amb plataforma elevada al mig, de 8 o 10
metres.
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GU 214 Sant Benet

Com ha estat comentat, aquest gual és poc recomanable. No obstant, es recull a petició del territori.
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GU 188 Manresa

Per la llera rocallosa, amb pendent al marge dret, la seva amplada es pot considerar de només 35 metres, el
que ja és considerable. Com que el cabal d’aigua habitualment és baix, podria combinar un tram de gual“rastell”, sense plataforma elevada, més econòmic, de 15 metres de llargada per la banda del marge dret,
seguit d’uns altres 15 metres de gual amb plataforma amb un sol pilar, acabat amb 5 metres més de gual
rastell pel marge esquerre.
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GU 176 El Pont de Vilomara

La petició d’aquest gual respon a les circumstàncies del trànsit rodat pel poble, que caldria resoldre.
Es tracta d’un gual a tocar del pont –gòtic– situat riu amunt, que connecta la riba esquerre fins a Sant Vicenç
de Castellet. El conjunt del pas no és tan complicat com podria semblar (DIV 182, dues passarel·les
metàl·liques en angle, de 20 metres cadascuna). Per la riba dreta, l’obertura de camí és desestimable per
complexa a causa dels espadats que hi ha abans de l’aiguabarreig amb el Cardener.
Una solució raonable podria ser un gual rastell, més econòmic que un gual amb plataforma. Tindria 20
metres de llargada i aprofitaria l’esperó rocallós del marge esquerre. L’inconvenient és el cabal del riu, que
exigiria uns traus majors dels 5 cm d’ample per 10 de fondo com els que es proposen en aquest estudi
(suposen una secció total de pas d’aigua de 0.66 m2). Una possibilitat seria culminar els 20 metres del gual
amb una estructura alveolar de 30 cm de gruix (lleugera, amb forats de 8 cm x 20 cm cada 15 cm, 9 forats
cada plataforma de 120 cm, 0.12 m2 cada metre) de manera que posats en la direcció del riu absorbirien
l’aigua. La secció de pas de l’aigua per 20 metres seria més del triple, uns 2.4 m2.
Encara millor si es fes a fàbrica un trau superior de 5 cm d’ample al llarg dels alvèols –que afavoriria la
neteja i no impediria caminar-hi–; el mateix fabricant podria servir-los a un preu similar, fent a la mateixa
fàbrica els traus superiors en les 15 peces necessàries (1.2 x 15 =17.4 metres) de 3 metres de llarg (que
faria l’amplada del gual). En total, uns 60 m2 de gual.

Seria, doncs, com col·locar 50 o més tubs de drenatge de 20 cm de diàmetre, un al costat de l’altre, amb la
garantia que poden ser fàcilment netejats. El seu cost equival al d’un gual sec, amb l’afegit de la culminació
amb els prefabricats alveolars i els accessos també cimentats. En tot cas aquest gual s’hauria de fer una
vegada obert el pas amb passarel·les pel marge esquerre. Això donaria una perspectiva més objectiva a la
necessitat d’aquest gual.
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GU 129 la Bauma

El gual té 18 metres de llargada, amb dos pilars (6 +8 +6).
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GU 60 Vilalba Abrera
Del marge esquerre (Vilalba) al dret (nucli d’Abrera) per l’ermita de Sant Hilari. Comprèn les següents
actuacions:
-

35 metres de gual-passera, amb 4 pilars entremitjos (5 plataformes alveolars de 7 metres de llargada)
20 metres de gual sec
50 metres de gual-rastell
80 metres de gual sec

Vista del riu en el punt on s’instal·larà el gual-passera. En un primer el tram de 35 metres d’aigua permanent
tal com es veu a la foto, es travessarà el riu amb 5 plataformes sustentades per 4 pilars. En els 150 restants
(més a l’esquerra, entre la vegetació de ribera), es travessarà la resta de la llera. La foto està feta des de la
mota (=dic artificial) que permet accedir al gual des del pas inferior de la carretera (“PI 60”)

En el Way point “GU 60” del plànol, se situarà la part seca del gual de 30 metres (sense incisions ni
plataforma aixecada), a la dreta de la foto se situarà el gual-passera (35 metres, primera actuació a fer
desviant el curs del riu per l’altra banda), a l’esquerra un gual-rastell de 80 metres (secció total de pas
d’aigua de i més a l’esquerra els 40 metres restants una altra part seca.
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Un fet curiós és que les riuades de cada 100 anys (marró) i de cada 500 anys (blau) no provoquen
diferencies significatives en la superfície inundada, en tots dos casos, afectarien tota la longitud del gual...
Com en tots els altres guals, això suposa que alguns dies a l’any no seran utilitzables.

El gual s’ha adscrit a l’amplada de la màxima crescuda ordinària, en el ben entès què en aquesta conjuntura
el gual hauria de ser tancat abans per raons obvies de seguretat.

El cost d’aquest gual gegant (400 000 +IVA€) està justificat per la connexió que donaria als barris de Can
Vilalba (2 500 persones censades) amb Abrera, fent possible d’arribar a un o altre extrem en 12 minuts a
peu. Actualment, cal utilitzar obligadament el cotxe, fent una volta de 7 km al nord (per Olesa) o de 8 km al
sud (agafant l’Autopista A-2 prop de Martorell). Ni tan sols s’ha previst que l’enllaç de l’Autopista entre
Terrassa (Autopista C-16) i Abrera (Autopista A-2), que travessa el Llobregat només 1 km més al nord (la
seva construcció porta anys aturada) pugui ser emprat per travessar el riu entre ambdós nuclis de població,
perquè igualment caldrà voltar més de 5 km.
L’anècdota històrica és que fa més de 2 000 anys l’indret de Sant Hilari era un port fluvial on arribaven els
vaixells que remuntaven el riu fins aquí. Cal dir doncs, que el Llobregat seria navegable des de la bocana
fins aquí sense cap impediment més. Actualment 30 km, això sí, amb 16 rescloses (de 1 a 2 metres de
desnivell) i/o guals existents en l’actualitat (només una d’aquestes petites discontinuïtats cada 2 km). Es
tracta dels guals situats a les cotes 25, 7 i 6 del riu i les rescloses de Santa Maria de Vilalba (60-58 m);
Canal de Can Bros (55-52 m); Solvay (47-45 m); el Congost (40-39 m); Castellbisbal (35 -34 m); Can
Sellarés (31-30 i 30-29 m); el Papiol (24-23 m); Molins de Rei (21-19 m); Sant Feliu (13-12 m) i el Prat (1 m).
Aigües amunt d’aquest gual-passera de la cota 60 m es podria seguir fins al peu del Cairat (83 m) sense
gaire desnivell (83-60 =23 m), situat a 18 km, només amb els obstacles les rescloses d’Olesa (69-67 m) i
Can Sedó (60 -58 m). Salvar el Cairat fins a Monistrol requeriria un mitja mecànic (ascensor de piragües).
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GU 49 Riera del Morral del Molí
El darrer gual dels proposats en aquest estudi creua la riera del Morral del Molí, que és la partió d’Abrera
amb Castellbisbal.
Aquesta aparentment innocent riera ha causat diverses morts i molts ensurts. El motiu és la seva conca
d’uns 50 km2 en zona plenament mediterrània (amb aiguats) i sobretot la formació en el seu aiguabarreig
amb el Llobregat d’un conus de dejecció de 250 metres d’arc i 2 hectàrees de superfície amb matolls que
dificulten caminar-hi. Un delta en tota regla, amb l’agreujant que una riuada primer ocupa els seus extrems i
només finalment la part central, d’on pot resultar impossible sortir.
Cal anar a buscar l’indret més favorable situat 300 metres aigües amunt i, no fortuïtament, en el mateix lloc
per on creua la carretera BV-1201. Torna a posar-se de manifest, doncs, el criteri d’especificitat esmentat a
l’inici d’aquesta part.

De la mateixa foto aèria ja es pot apreciar la perillositat del lloc, per l’erosió ben visible. Es veu més el
torrent, a la dreta, que el mateix Llobregat, a l’esquerra de dalt a baix.
El gual, de 35 metres, seria de rastell en els 20 metres centrals.

Nota:
El que pugui esdevenir útil d’aquesta anàlisi i exposició de criteris, caldrà agrair-ho als pacients
assessoraments d’en Josep Maria AGUILÓ, Álvaro FREIRE, Emilio SÁNCHEZ i Jordi CLUSELLAS de
l’ACA, així com als d’Alonso LARA de Construccions SECUNDÍ SL i Albert CASTELLS d’EMC Projectes.
Els pressupostos s’han consultat a Construccions SECUNDÍ SL en qualitat de preus d’execució a
contractar, és a dir, preus constructius actuals i reals de mercat.
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3.7 Anàlisi del l’accés al gual de Sant Boi del Llobregat
Recordem el que s’ha exposat a l’inici d’aquest document arran del comentari sobre l’obra pública.
Estrictament, el gual és una obra necessària i ben resolta. Es discrepa de la funcionalitat dels accessos a
Sant Boi i de les característiques constructives per l’enorme quantitat de ciment aplicada i per la seva
descontextualització respecte de l’entorn natural.
La realització d’aquest accés “...reforça la connexió entre les dues ribes del riu. L'actuació garanteix la
connectivitat de vianants i bicicletes entre els municipis veïns de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat...”.
Com es veurà, el traçat obtingut suposa un recorregut de 1 070 metres per a anar de Sant Boi al riu, quan
s’hi podria anar en nomes 480 metres.
Suposem que s’havia tingut en compte que ja hi ha un pas inferior a l’estació, que des del centre de Sant
Boi permet anar a l’aparcament de l’altra banda, on només la carretera BV-2002 s’interposa entre el lloc i el
riu. Només caldria, doncs, haver fet un pas a la carretera, preferiblement inferior, més simple i més planer,
per arribar al riu. El fet de ser un punt de parada del transport públic hagués afegit valor a la connexió.
Conjuntament amb aquesta actuació s’hagués pogut millorar el pas inferior de l’estació utilitzat per canviar
d’andana i/o anar a l’aparcament.
Magnituds proporcionades i costos coherents
El cost del gual-passera ha estat de 0,46 M€ (milions d’euros), raonable si es té en compte que aquí el
Llobregat té força cabal i l’obra requereix una important cimentació i obres complementàries durant la
construcció (desviació del riu). El preu total del projecte és de 7,86 M€; inclou les actuacions de restitució
vegetal d'unes tres hectàrees i el condicionament de l’espai dibuixat per l’accés com a parc urbà.
L’opció d’accedir al riu des de l’estació de tren, directa i polivalent, no exclouria la realització del parc, però
afegiria funcionalitat al conjunt.
A continuació s’adjunta una anàlisi detallada de l’obra amb la finalitat d’aportar criteris i arguments als
redactors dels projectes futurs.
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Recorregut actual per arribar al riu des del nucli de Sant Boi de Llobregat. Des de l’estació del
ferrocarril, està en vermell.

Encadena una plaça de ciment sobre la carretera BV-2002, un pont, dues places més a la llera del riu i un
pont sobre el torrent que s’esmentarà. Total 1 070 metres de recorregut, més d’un quilòmetre.
En lila, es mostra la possibilitat d’un pas inferior al ferrocarril, paral·lel al canal de la dreta del Llobregat –un
element integrat al riu però actualment marginat.
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Es podria accedir directament al riu amb un pas inferior sota el tren i sota la carretera BV-2002, aprofitant el
torrent concurrent i arribar, així, al riu en 620 metres i no 1070. Es pot passar per sota perquè
1. la plataforma del ferrocarril està a 13.7 metres sobre el nivell del mar, amb el canal que passa 4
metres per sota (cota 10 metres);
2. la plataforma de la carretera encara està més alta, 15.9 metres, amb el torrent a 9.4 metres (6.5
metres per sota).
L’obertura d’aquests dos passos inferiors segregats del canal i del torrent hauria suposat un cost molt petit
dins del conjunt (un pas inferior nou de característiques suficients ronda els 120 000 euros).
Cal insistir que d’haver actuat amb criteri polivalent i amb previsió de futur, el pas inferior a l’estació ja seria
vàlid i només caldria fer el de la BV-2002. El trajecte tindria 480 metres, menys de la meitat dels 1 070
actuals, perquè seria directe i no caldria anar a buscar el torrent.
Les placetes de ciment han
esdevingut exposicions de
grafiti a més de miradors.

De la plaça sobre la BV2002 surt un pont de més de
20 metres de llum per a
perdre l’alçada de passar per
sobre la carretera.
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Es va 140 metres cap al sud,
es gira en rodó i amb uns
altres 140 metres es torna al
mateix punt però a l’alçada
de la llera del riu, 9 metres a
sota.

Es passen dos torrents amb
dues placetes més, es passa
una zona de pic-nic a la llera
del riu i s’arriba al gual. El
gual és de 40 metres de
longitud, 5 d’ample i 2 d’alt,
amb ancoratges a la llera
cada 6 metres. S’hi
afegeixen 200 metres de
camí d’accés de 3 metres
d’ample, també de ciment.
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4. Escales, rampes i plataformes metàl·liques volants
normalitzades
La “zona de servitud”, una figura clau de la legislació sobre els rius, són dues franges de 4 metres
d’amplada situades als dos costats del “Domini públic hidràulic”, és a dir, l’aigua/ llera del riu, dit encara més
planerament.
És una zona explícitament “pública” i de competència exclusiva de l’Executiu, en aquest cas l’ACA, amb
independència que el propietari sigui públic o privat.
Aquest recurs legal ha estat utilitzat reiteradament en aquest treball per a resoldre passos conflictius, com
els generats per indústries que en el seu dia van ser construïdes en el mateix riu, o espadats intransitables
que trencaven la continuïtat de llargs trams viables a banda i banda del riu.
És a dir, no només és una zona de possible ús, sinó que de total conveniència per a la gestió hidrològica i/o
la intervenció en casos -prou freqüents- d’incidents (riuades, ...). Per a entendre’s, com si fossin els
imprescindibles accessos per a actuar en un cas d’un incendi al bosc.
Però el treball també ha afegit la tecnologia que cal utilitzar en aquests casos. Per al cas dels espadats o
edificacions arran d’aigua, s’ha fet un disseny normalitzat d’escales, rampes i/o plataformes metàl·liques
volants, no ancorades a la llera del riu sinó que a les parets d’aquests elements.
Això és molt important en zones inundables perquè qualsevol suport vertical per petit que sigui és un greu
obstacle a la circulació, no tan de l’aigua, sinó que sobretot als materials de tot tipus que arrossega el riu en
aquesta conjuntura. El nivell de l’aigua pot pujar progressivament sense obstrucció fins a assolir el de la
plataforma, de manera que aquesta ja es troba a un nivell molt superior de probabilitat d’inundació. Per
exemple, una plataforma es pot trobar al nivell de “100 anys de període de retorn”, en lloc d’un molt més
habitual de “10 anys de període de retorn” a que es pot trobar la base de la llera. Això garanteix tan la
circulació de la riuada com la resistència i durabilitat de l’estructura. Resistència perquè encara que sigui
assolida l’estructura metàl·lica per la riuada, la seva disposició horitzontal gairebé no oposa resistència,
totalment a l’inrevés del que suposarien uns pilar verticals. Durabilitat per raons òbvies de lo anterior i de
afectar a una probabilitat molt menor de riuada per la seva alçada.
En tots els casos seran construccions de només 2 metres d’ample atès que tenen una llargada molt
limitada, el que disminueix molt les necessitats d’ancoratge, disminueix el seu cost i disminueix la obstrucció
al riu que pugui suposar en casos excepcionals de riuada.
Els graons de les escales seran sempre de 13 x 37 cm (≈1/3) de 2 metres d’ampla, amb dos canalons als
costats per a arrossegar les bicicletes. Si cal disminuir més el pendent a 1 /4 o menys (catalogades aquí
com a “rampes”), es col·loquen trams plans entre mig, no deixant mai menys de 3 graons seguits. Pendents
menors (1/10 =10%) ja les anomenem “plataformes”
Es penjaran amb escaires de 1.5 x 1.5 m, ancorades a la paret vertical cada 2 metres.
El seu cost de fàbrica variarà de 2 000 +IVA €/ metre per a les escales a 1 500 +IVA €/ metre per a les
plataformes. Sempre de 2 metres d’ample.
El que pot resultar enormement divers és el cost dels ancoratges per a penjar-los, des de 400 +IVA €/m
(parets d’edificis u obra civil) a 1.5 000 +IVA €/m (espadats de roca molt irregular).
S’afegeix també els passos dels canals, gairebé sempre de 5 metres d’ample (i excepcionalment un de 8
metres), pel que cal un pont tipus/ normalitzat de 7 metres de llarg i un preu de fàbrica d’uns 6 000 +IVA €/
(2 metres d’ample) a uns 8 000 +IVA €/ (3 metres d’ample), al que s’ha d’afegir el transport, muntatge in situ
i ancoratges, pel que es pot parlar d’uns 10 000 a 20 000 +IVA € cada pont muntat.
En tots els casos, el muntatge de la part metàl·lica seria desmuntable -amb cargols- per a poder fer front a
les enormes diferències de temperatures a que poden estar sotmesos entre l’hivern i la irradiació solar
estival (-10ºC a +60ºC).
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El terra, d’escales, rampes, plataformes i ponts sempre serà de “religa”, mai de fusta, que a l’hivern i amb
gelades, o simplement per la humitat matinal suposaria un perill continuat.
De nou en aquest cas, aquesta normalització, facilitaria determinar el seu cost en funció de la seva llargada
(segons l’amplada de 2 o 3 metres que es considerés més convenient) sense possibilitat de sobrepreus per
part de l’Administració, el projectista o el constructor (només cal tenir en compta l’accessibilitat a l’indret de
construcció i les esmentades característiques de la llera).
S’ha constatat d’actuacions recents que el preus de fàbrica s’ajusten coherentment a aquests preus
calculats.

Recuperació del pont sobre el Ter a les Masies de Roda (Osona, any de construcció 2015).
Cal esmentar la importància d’aquest tecnologia que permet -per exemple- resoldre conflictes tan
importants com
-

els “cosits” que cal fer a la C-16 a Malanyeu i la Nou del Berguedà per a aconseguir un pas que
es considerava “impossible” de fer entre Guardiola de Berguedà i Cers (degut a la “il·legal” e
invasiva construcció de l’esmentada carretera);
les escales ESC 236 a Artés, única discontinuïtat significativa entre els 7 km que separen Sallent
i Navarcles pel marge esquer;
les escales ESC 194 per a resoldre d’una manera inesperadament simple l’obstacle de l’espadat
de la riera de Mura;
el pas de fàbriques a el pont de Vilomara, Sant Vicens de Castellet, el Burés, Castellbell, la
Bauma i Monistrol;
la connectivitat dels parcs públics de Navarcles
la connexió entre l’Estació de l’Aeri i el Camí del Riu, a Monistrol de Montserrat

Finalment, les baranes que han d’incorporar els nombrosos ponts -gairebé sempre de recuperació de
traçats de ferrocarrils de via estreta abandonats- seran solidàries, és a dir connectant ambdues baranes per
la base i dipositades i ancorades sobre el pont, en cap cas ancorades directament i independentment a
ambdós costats del pont.

Nota: Cal agrair la col·laboració d’en Jaume CASADEMUNT (Construccions Metàl·liques Casademunt SL) i
d’Albert CASTELLS, d’EMC Projectes.
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5. Ponts penjants
Una altra tecnologia incorporada, aquesta de prou coneguda i, a més a més, desitjada, és la dels ponts
penjants. Recordem que l’estudi incorpora, ja, la restauració de la històrica palanca de la Colònia Sedó, a
Olesa de Montserrat.
Aquestes construccions permeten resoldre a un preu econòmic passos de riu notablement llargs. Es posen
dos exemples, un d’ells, el del riu d’Or, ben a prop del Llobregat. Només que a diferencia de la seva
amplada, de 1.25 metres, els ponts del Camí del Llobregat s’haurien de fer de 2 i amb el canaló a banda i
banda per permetre la circulació en les dues direccions de ciclistes amb la bicicleta al costat.
Els preus, actualitzats i extrapolats als 2 metres d’ample seria d’uns 4 000 +IVA €/m.

Pont penjant sobre el riu Segre de 1.25 metres d’ample, entre All i Sanavastre (Cerdanya, any de
construcció 2007), amb 55 metres de separació entre torres.

Pont penjant sobre el riu d’Or a Santpedor (Bages) de 1.25 metres d’ample (any de construcció 2004), amb
30 metres de separació entre torres.
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6. El Camí del Llobregat en les seves fases posteriors
Les intervencions de restauració paisatgística i mediambiental en l’entorn dels camins no es relacionen en
aquest projecte ni se’n preveu cap partida pressupostària específica. El pressupost inclou, això sí, la partida
corresponent al reverdiment del traçat, actuació indispensable a molts llocs per garantir l’estat del camí. El
cost està inclòs en les partides denominades “Consolidació del traçat. Condicionament bàsic de n km”
assignades a cadascun dels catorze trams i 33 municipis en què s’ha dividit el treball. L’aplicació definitiva
de les partides generals s’haurà d’adaptar, en el moment adequat, a cada cas particular.
Senyalització
El projecte de senyalització requerirà una partida pròpia. S’avança, en el present treball, l’estudi aproximatiu
de les necessitats de senyalització.
Senyalització horitzontal
Senyalització vertical
Adequació de l’entorn
Endreça del paisatge, àrees de repòs, retirada dels abocaments, ombrejat. Les fases posteriors d’actuació
al Camí del Llobregat han d’incloure mesures adequades per a la millora substancial de l’entorn i per a la
regulació del seu ús: aparcaments amb ombres, barreres dissuasòries de la circulació motoritzada,
informació sobre el paisatge geogràfic, patrimoni cultural i mediambiental, embelliment, restauració i
protecció d’hàbitats naturals, plantació d’arbres i arbustos, etc. Per restauració mediambiental s’entén:
-

Neteja i sanejament de l’entorn del camí (retirada d’escombraries, runes i deixalles)
Eliminació de la vegetació exòtica
Eliminació de les espècies vegetals invasores
Plantació de vegetació en zones denudades

encobriment, disfressa o
camuflatge: dissimulació

proteccions, delimitació
d’espais

barreres sonores
i visuals

amplada de protecció

conservació d’elements naturals i/o
culturals singulars. Microhàbitats:
bosquines, conreus, elements
arquitectònics, marges, empedrats,
cabanes, etc.

embelliment de
façanes
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La protecció no impedeix
l’execució d’obres properes
sempre que es conservin les
connexions i les línies visuals
(creació de turons artificials;
sostres de terra i encaixos en
el terreny, entre altres
actuacions).

corriol per al pas d’animals

tanques protectores d’arbust
Connectar espais i recursos:
promoure la construcció de
túnels artificials sobre els
eixos viaris per preservar els
passadissos naturals.
Integrar els itineraris
existents o de nova creació
aportant connectivitat al
conjunt.

Integrar els itineraris existents

Promoure el soterrament de les
esteses elèctriques d’alta tensió.
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En els trams propers a les poblacions el corredor desenvolupa una funció d’equipament de lleure, d’esport i
de salut al servei de la qualitat de vida ciutadana. Cal pensar en els punts de repòs en termes de bancs,
taules, fonts, ombres, plafons d’informació cultural, etc.

tanques delimitadores
i protectores

àrees d’esbarjo, repòs
i informació sobre l’entorn
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7. Glossari tècnic
Esplanació
Constituïda pel terreny natural regularitzat i compactat. El terreny natural, una vegada enretirada la terra
vegetal, haurà de complir unes prescripcions mínimes, substituint una capa existent per una altra de millor
qualitat si fos necessari.
Tant pel que fa a la coronació dels terraplens com pel fons d’excavació en els desmunts és recomanable
que el material estigui classificat, com a mínim, com a sòl adequat (segons la classificació PG-3) i amb un
gruix mínim de 50 cm.
Els sòls tolerables es podran utilitzar en els nuclis i fonaments de terraplens, mentre que els sòls inadequats
no s’utilitzaran en cap cas.
Reverdiment versus recobriment
Cal notar l’evident diferència entre la proposta de reverdiment dels camins de riu amb la manera com
s’acostumen a fer les pistes forestals, també per la no presència de cunetes que impossibiliten l’evacuació
de l’aigua. Notem la diferència fonamental amb l’habitual tractament amb asfaltats i bituminosos recurrent a
les vies verdes instal·lades sobre traçats de ferrocarril. Com s’ha dit, les bases sobre les que s’actuen són
tan diferents, i l’entorn, que amb excepcions puntuals cal bandejar aquestes tècniques del Camí del
Llobregat.
Recobriment amb ferms i paviments. Franges per a bicicletes
Sobre l’esplanada, degudament anivellada i compactada, s’estendran les diferents capes del ferm i del
paviment. Els materials a emprar ofereixen avantatges i desavantatges i caldrà escollir-los en funció de
l’entorn on calgui aplicar-los.
Paviments bituminosos
Paviments de formigó
Paviments amb
tractament superficial
Paviments de sòl ciment
Paviments de
llambordines o rajoles

Mescla bituminosa en calent col·locada sobre una capa de material granular.
És recomanable utilitzar mescles bituminoses de color amb addició d’òxid de
ferro (mescles vermelles) o de crom (mescles verdes).
Llosa de formigó en massa (o amb plaques prefabricades), estesa directament
sobre l’esplanada o sobre una capa de material granular.
Sobre la superfície d’una capa de tot-u artificial s’aplica un lligant bituminós,
seguit de l’extensió i piconatge d’una capa de graveta.
La capa de trànsit consisteix en estendre una capa, tot-u artificial o sauló,
estabilitzada amb un lligant hidràulic, en una proporció variable (de 3 a 6%).
Consisteix en la col·locació de llambordins o rajoles sobre una capa de
formigó, sorra o morter estesa sobre l’esplanada.

Drenatges
El drenatge del camí verd tractarà d’aprofitar la topografia, de manera que s’ajusti al terreny, evitant en la
mesura que sigui possible la instal·lació de xarxes complicades per a l’evacuació de les aigües de pluja. La
inclinació lateral de la via serà del 2%. Com a condició prèvia cal considerar l’obligada eliminació de
cunetes, lamentablement presents a molts llocs.
Condicionament ambiental
Tal com s’ha mencionat, el criteri mediambiental és el factor que ha de servir de base en el disseny, la
construcció i l’explotació d’un camí verd.
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Àrees de serveis
Les àrees de servei són elements claus per a la qualitat d’una via ciclista. L’existència d’aquest tipus
d’infraestructura, amb el manteniment adequat i una correcta ubicació sobre els itineraris produeix una
percepció de millora del servei i augmenta la valoració de la via pel que fa a les persones usuàries.
Les àrees de servei poden atendre funcionalitats diverses:
-

Esbarjo, descans: bancs, ombres
Àrea de picnic. Fonts per beure, ombres, taules i bancs per menjar
Mirador
Estacionament amb subjeccions per a bicicletes
Informació sobre el patrimoni cultural, natural i paisatgístic de l’entorn

Costos d’arranjament i manteniment de les vies verdes i impacte econòmic
El cost d’arranjament d'una via verda depèn de les estructures a rehabilitar (viaductes, ponts, túnels) i dels
serveis afegits (àrees de descans, sanitaris i lavabos). En els casos en què la comunitat local sigui
propietària dels equipaments i en absència de grans obres (túnels, viaductes, ...), el cost mitjà de creació
d'una via verda amb equipaments bàsics (arranjament dels accessos, senyalització) està a l’entorn de
100.000 euros per quilòmetre (IVA inclòs).
A aquesta inversió inicial cal sumar els costos de manteniment anuals:
inversió + manteniment
Cal planificar de manera conjunta i prèvia tant la inversió inicial com el manteniment, ja que sovint no són
realitzats per les mateixes empreses (per exemple, un revestiment dèbil és més barat però tindrà uns majors
costos de manteniment).
Partides d'inversió relacionades amb l’endegament de la via verda
- Construcció de la plataforma
- Arranjament de les interseccions
- Àrees d'accés
- Àrees de descans
Principals despeses de manteniment
- Manteniment de la plataforma
- Desbrossament
- Manteniment de la senyalització, recollida d'escombraries, etc.
Inversió inicial

50.000 a 150.000 € per km

Manteniment anual

4.000 € per km i any

Impacte econòmic (conjunt
d’ingressos per turisme, directes,
indirectes i induïts)

140.000 €/any/km de mitjana
essent el màxim de 340.000 (Véloroute Dunkerque) i el mínim de
22.000 (Ciclo-ruta Baie de Somme-Reims)

Font: SÉTRA 2012. Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie
Budgets et coûts d’aménagement. Estudi SETRA 2012 per a l’Auvèrnia/ Auvergne
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
Lògicament, aquests costos no poden ser extrapolats sense adaptacions al Camí del Llobregat.
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8. Exemples de costos de construcció de vies verdes
Regió d’Auvèrnia (estudi DREAL)
Obra
Camí pavimentat

Longitud
9 km

Carretera originalment sense
pavimentar
Carretera asfaltada
Pista de terra amb diversos túnels
il·luminats
Carretera pavimentada de 2,5 m
d’amplada abans d'afegir-hi una
franja de 1 a 2 m per als vianants

44 km

Cost de la inversió inicial
130.000 euros/ km
d'inversió (HT 2006)
46.000 euros/ km (1997)

12 km
13,8 km

122.000 euros/ km (HT)
Inversió desconeguda

17 km

49.000 euros/ km (2000)

Cost del manteniment
1.700 euros/ km / any de
manteniment (any 2010)
3.500 euros/ km / any
(TTC 2010)
Desconegut
4.000 euros/ km / any
(2010)
Entre 900 i 1.200 euros/
km i any (2010)

HT: hors-taxe (sense IVA)
TTC: Toutes taxes comprises (IVA inclòs)
Via Verda Foix Saint-Girons (2008-2012)
Via Verda de muntanya amb nombrosos ponts que calia protegir (baranes), importants obres en dos túnels
(500 m i 900 m) i creació de tres passos inferiors sota carreteres.
Longitud
Revestiment
Cost total de la inversió 2008-2012
Cost d'inversió per km
Gestió del projecte

42 quilòmetres
Sòl estabilitzat (compactat) de bona
qualitat
4M d’euros (IVA inclòs)
92.238 € / km
Departament

Camí del Llobregat 2015: costos aproximatius determinats per aquest
projecte
Tram

Distància (km)

Berguedà
Bages
Baix Llobregat
Total Camí del Llobregat

65,618
56,648
18,264
140,530

Import
(IVA inclòs)
4.821.789,50
3.647.182,00
2.113.144,00
10.582.115,50

Cost €/ km
(IVA inclòs)
73.482,73
64.383,24
115.699,96
75.301,47

El cost mitjà per quilòmetre és de 75.301,47 euros.
Reiterem que el pressupost afecta solament el camí central estricte; no s’hi inclouen els anomenats “traçats
complementaris”.
Recordem que el pressupost no preveu la restauració mediambiental de l’entorn, solament el reverdiment
del traçat. Els 30.000 euros (IVA inclòs) per quilòmetre que pot suposar la restauració, aplicats a la meitat
del recorregut central (sense els trams complementaris; de totes maneres és una hipòtesi perquè no s’ha
realitzat el dictamen corresponent), pujarien a un import de 2.100.000 euros. Per restauració mediambiental
s’entén:
-

Neteja i sanejament de l’entorn del camí (retirada d’escombraries, runes i deixalles)
Eliminació de la vegetació exòtica
Eliminació de les espècies vegetals invasores
Plantació de vegetació en zones denudades
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9. Adaptacions a Catalunya dels estàndards tècnics de vies
verdes
El “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” del DPTOP
Promogut, publicat i difós pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya. Defineix la tipologia dels camins per a vianants i/o bicicletes segons el següent esquema.
Camí verd
Pista bici
Carril bici protegit
Carril bici

Via per a vianants i ciclistes, segregada del
trànsit, que discorre per espais naturals i boscos
Via per a ciclistes bidireccional, segregada del
trànsit, amb traçat independent de les carreteres
Via per a ciclistes bidireccional separada
físicament de la resta de la calçada
Via per a ciclistes adossada a la calçada

3a5m
2.5 m
3m
1.75 m per cada direcció
2 m si és en contra direcció

Túnels amb amplada interior de 3 a 5 m, alçada d’entre
3 i 5 m i rampes d’abordament de 5% màxim.

Passos elevats compartits d’una amplada
mínima de 5 m i rampes d’abordament
de fins al 5%
Cal notar la diferencia entre els 6 m d’alçada i de desnivell requerit pels passos elevats i els 3 m per als
passos soterrats. Aquesta diferència de desnivell de 3 metres és important per als ciclistes perquè l’espai
d’abordament del pas sol ser curt i la inclinació de les rampes, en el primer cas, es dobla.
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10. Entorn normatiu. Protocols d’actuació
L’àmbit d’aplicació del projecte inclou 33 municipis, 3 comarques i diversos espais naturals protegits.
L’àmbit de la proposta reuneix actuacions diverses sobre bases territorials, físiques, diferents: la seva
aplicació haurà de resoldre no solament els problemes tècnics, assumibles, sinó casuístiques particulars i
interessos locals no sempre sinèrgics.
Les intervencions en el territori des de l’any 2012 –quan es realitzà la primera aproximació al recorregut del
Camí del Llobregat– fins ara han estat notables. Fins i tot entre els mesos de juliol a novembre en què s’ha
dut a terme el treball de camp, és a dir, en cinc mesos, hi ha hagut canvis notables, alguns de
desafortunats, en camins que formen part de l’eix troncal del recorregut.
Per altra banda, la documentació reunida deixa palès que els projectes que no partien d’una visió de conjunt
han estat subjectes a distorsions, quan no han caigut en l’oblit
Cal repetir el que s’ha dit anteriorment: les poc afortunades actuacions en matèria d’obra pública (n’és un
exemple la carretera C-55, però n’hi ha altres de molt recents), el poc acurat tractament dels camins detectat
al llarg del Llobregat, la multitud de projectes desconnectats de la globalitat, fracassats o esperant el
moment per endegar-se, ni que sigui desvirtuats, demostren la necessitat d’establir un marc general
d’actuació que estableixi canals de participació ciutadana.
Cal anar cap a una figura única en matèria de tractament de camins i obra pública relacionada amb el Camí
del Llobregat. En cas contrari, les inèrcies que arrosseguem faran difícil que el projecte es realitzi
harmònicament i amb els temps adequats.
Aquesta autoritat ha de prendre la forma d’un pla general urbanístic del Camí del Llobregat degudament
informat per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat conjuntament amb expedients únics en els
organismes reguladors de l’espai fluvial, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de carreteres i paisatge de la
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre i la Subdirecció General de Planificació Territorial i
Paisatge.
Finalment, abans de qualsevol intervenció, cal que tots els Ajuntaments acordin, en consells plenaris un
document de compromís vàlid per a les següents legislatures, no fer cap actuació a la zona del Llobregat on
s’ha intervingut o s’ha d’intervenir en els propers anys, que no sigui supervisada i aprovada per la Diputació
de Barcelona com a finançador del projecte.
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10.1 Camins ramaders, carrerades
El Camí del Llobregat 2015 utilitza durant els primers quilòmetres de recorregut el vell camí ramader que
unia Castellar de n’Hug amb Cercs i Berga.
Com es detalla a continuació, els camins ramaders són vies pecuàries públiques amb drets imprescriptibles i
inalienables. Aquest fet és de cabdal importància per donar cobertura argumental a la proposta de traçat i
negociar el pas amb el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya perquè les
alternatives raonables no existeixen
Cal tenir en compte que el recorregut determinat en l’estudi de 2012 per estalviar la carretera C-16 ha de
remuntar des les Cases Noves del Collet de Guardiola de Berguedà (707 m) fins a Sant Corneli de Fígols
(1.081 m, 374 m més amunt) i baixar a la Rodonella, tot plegat amb un recorregut d’ 11,71 km front als 8.28
del camí ramader que, a més, són en suau baixada (excepció feta de les baixades i remuntades curtes per
passar per sota la carretera.
Tram Castellar de n’Hug-Guardiola de Berguedà
El Camí del Llobregat 2015 utilitza durant els primers 17,8 km de recorregut el traçat del camí ramader entre
Castellar de n’Hug i Guardiola de Berguedà. Aquest traçat s’ha mantingut pràcticament alliberat, fins i tot,
quan havia estat ocupat per la carretera B-402 ha resultat que les obres de millora que s’hi van realitzar fa
alguns anys han tornat a deixar lliures els trams afectats.
Tram Guardiola de Berguedà-Tèrmica de Cercs compartit amb la carretera C-16
Entre Guardiola de Berguedà i la Tèrmica de Cercs, el Camí del Llobregat continua utilitzant el recorregut
del camí ramader (8,50 km). Aquesta vegada, però, el traçat ha de coexistir ineludiblement amb la carretera
C-16.
El trams de convivència on cal compartir l’espai comprès entre el voral de la carretera i el talús que baixa al
riu, sumen 2,127 km, la resta, 4,923 km, queda alliberada de les constriccions d’amplada disponible mercès
als trams d’àrees de descans que s’utilitzen, a un seguit d’actuacions en filigrana que estalvien la
coexistència en diversos segments i al traçat de l’antiga carretera que queda fora del túnel de Malanyeu.
Amb l’excepció de dues actuacions que requereixen obres, cap tram del camí compartit ofereix dificultats
especials per a encabir-hi els 3 m d’ample del camí. Per tant, des del punt de vista físic és una proposta
plenament realitzable.
L’amenaça d’un possible desdoblament de la carretera C-16
Des de fa diversos anys existeix el projecte de desdoblament de la carretera C-16 entre Berga i la boca sud
del túnel del Cadí per donar continuïtat a l’autovia del Llobregat. El pressupost inicial era de 686 M€, una
xifra ja aleshores desorbitada i ara impossible atesa la situació econòmica del país. En tot cas, de molt difícil
justificació si no es desdobla el túnel i l’estat francès fa el mateix a l’altra banda de la frontera.
Com a solució contemporitzadora s’ha definit una desdoblament simple, un tercer carril, que es trobaria,
però, igualment escanyat al túnel del Cadí amb solament dues direccions de marxa. Plana sobre el
Departament de Territori i Sostenibilitat la impressió que el projecte pot tornar-se a engegar en qualsevol
moment i aquest fet topa frontalment amb la petició d’habilitació del Camí del Llobregat pel congost de
Malanyeu.
Front a aquesta possibilitat el present treball afirma que:
1. Es pot adduir la figura legal incontrovertible que empara els camins ramaders i que es detalla a
continuació
2. Existeix la possibilitat tècnica de desdoblar la carretera sense lesionar els drets de pas del camí
ramader que, d’altra banda, no poden per llei ser sostrets de cap manera
Si la Diputació de Barcelona volgués presentar les oportunes consideracions al cas es disposa de la
possibilitat d’elaborar el tal informe tècnic i proposar-ne la solució.
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Marc legal
Llei 3/1995 de 23 març de Vies Pecuàries. Llei estatal que estableix la legislació bàsica i el règim jurídic dels
camins ramaders. Estableix que la competència sobre les vies pecuàries és de les Comunitats Autònomes.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull aquesta competència en el seu article 9, però no s’ha
desenvolupat cap document legislatiu que adapti la llei estatal.
“Les vies pecuàries són bens de domini públic de les Comunitats Autònomes i, en conseqüència,
inalienables, imprescriptibles i inembargables”.
El Capítol III (Desafectacions i modificacions del traçat) limita els supòsits de desafectació a aquelles vies o
trams que, a més de no ser apropiades per al trànsit del bestiar, no siguin susceptibles dels usos
compatibles i complementaris que preveu la Llei. Les modificacions del traçat -prèvia desafectació- hauran
de garantir sempre el manteniment de la integritat superficial i la idoneïtat dels itineraris i els traçats a fi i
efecte de preservar-ne I'ús públic.
El Capítol IV (Ocupacions i aprofitaments de les vies pecuàries) regula les ocupacions temporals i els
aprofitaments sobrers dels camins ramaders. Les ocupacions es limiten a un termini no superior als 10 anys
sense perjudici de noves renovacions. En conseqüència:
Totes les administracions públiques o privades que amb les seves accions o actuacions rectifiquin o
ocupin, ni que sigui provisionalment, el traçat dels camins ramaders estan obligades a substituir-los i a
mantenir la integritat superficial i la idoneïtat dels nous traçats.
D’aquest capítol se’n deriven conseqüències definitives i inapel·lables per a tots aquells casos en què l’acció
pública hagi actuat sobre el traçat de les velles carrerades sense mantenir-ne llur integritat i permeabilitat.
Usos complementaris de les carrerades
L’article 17.1 de la Llei de Vies Pecuàries no defineix comprensivament quins són els usos complementaris
aptes de ser efectuats a les carrerades però ofereix una enumeració d'aquests usos, citant, entre altres, el
"passeig, la pràctica del senderisme, la cavalcada i altres formes de desplaçament esportiu sobre vehicles
no motoritzats"
És a dir, la llei cita expressament l’excursionisme a peu o en bicicleta, les passejades i les cavalcades
eqüestres com a alguns del usos lliures que es poden realitzar als camins ramaders sense necessitat
d'autorització prèvia, encara que poden ser objecte de restriccions temporals en cas d'incompatibilitat amb
determinats factors (ecosistemes sensibles, masses forestals amb alt risc d'incendi, espècies protegides,
pràctiques esportives tradicionals).
Entre altres, aquest extrem afecta de ple el recorregut de la carretera C-16 entre Guardiola de Berga i
Cercs. Això valida jurídicament la proposta d’habilitació d’un vial paral·lel a la carretera per al Camí del
Llobregat emparat en la recuperació del camí ramader. Aquesta situació es dóna en altres trams de la
proposta i s’hi fa referència en cada cas.
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Documents i inventaris consultats
Camins ramaders i transhumància a Catalunya.
Recomanacions i propostes.
Fundació del Món Rural. Generalitat de Catalunya.
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
2009
Drets i gestió dels camins ramaders.
Ferran Miralles. Annals 2000-01 IBIX
Anàlisi històric-jurídic de la institució dels Camins
Ramaders a l’Estat Espanyol. Evolució normativa de les
vies pecuàries.
Casas i Prados, Lluís. Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Barcelona, 2015
Base de dades “Camins ramaders al Departament
d’Agricultura”.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Inventari dels camins ramaders classificats
el 2013 a escala 1:50.000
Inventari dels camins ramaders del Berguedà. 2007
Elaborat per “Grup de Defensa de la Natura del
Berguedà”, Parc Natural del Cadí-Moixeró i Berguedà
Iniciatives SD, S.L.
Mapa ramader de Catalunya. 2010. Elaborat per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Fundació Món Rural.

Camins rurals
La Llei catalana 7/1993, estableix en l’art. 2.2. Que queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:
-

-

Les pistes forestals i els camins forestals.
Els camins de servei o d’accés, de titularitat pública o privada, construïts com elements auxiliars de
les activitats específiques dels seus titulars. L’apertura d’aquests camins a l’ús públic es pot acordar
per raons d’interès general, de conformitat amb la normativa específica aplicable, i s’aplicaran les
normes d’ús i seguretat pròpies de les carreteres i, en el seu cas, a efectes d’indemnització, la Llei
d’expropiació forçosa.
Les noves vies que siguin executades pels ajuntaments d’acord amb el planejament vigent.

Però cal reconèixer l’existència de camins que no són forestals, ni de servei o accés, ni noves vies
municipals (noves vies tant podrien ser camins rurals com vies urbanes). Aquests, ni estarien inclosos dins
l’àmbit de la Llei de carreteres ni exclosos expressament.
Per al present treball s’ha consultat el següent document:
Camins rurals. Règim jurídic i intervenció municipal
Juli Ponce, Josep Aldomà. Quaderns d’informació tècnica.
Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Barcelona. Febrer 2003
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10.2 L’espai fluvial i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
El traçat del Camí del Llobregat s’ha ajustat sempre que s’ha pogut a la zona de servitud fluvial, de tal
manera que el manlleu dels espais afectats romangui emparat per la normativa de l’aigua.

Creada pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003. DOGC 4015 – 21.11.2003. Les seves
competències principals són:
-

Complir la Directiva marc de l’aigua (DMA).
Protegir el medi natural aquàtic i autoritzar les actuacions a les lleres.
Planificar i ordenar l’abastament i el sanejament a les conques internes de Catalunya.
Construir i explotar depuradores.
Redactar estudis d’inundabilitat.
Fer inspeccions i el seu seguiment.
Elaborar lleis i decrets en competències de l’aigua.

Zonificació de l'espai fluvial atès el reglament de domini públic hidràulic. Simplificació a nivell
d’usos pràctics per al Camí del Llobregat
Atermenament
Zona de
Servitud
Zona de policia

Cap ús hi és permès amb l’excepció del creuament del riu amb passos a gual o ponts;
aquests han d’atendre’s sempre a restriccions normatives d’alçada.
Tot i que s’hi conserva en tot moment el dret de l’usufructuari (o propietari) el seu ús
és competència exclusiva de l’ACA, que hi pot permetre el pas d’un camí si les
circumstàncies ho justifiquen.
Qualsevol actuació dins d’aquest àmbit ha d’ésser autoritzada per l’ACA.

Segons el Reglament de la Llei d'urbanisme es poden diferenciar tres zones on cal tenir en compte els usos
admesos següents:
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Zonificació de l'espai fluvial d'acord al reglament de la Llei d'urbanisme
Segons el Reglament de la Llei d'urbanisme es poden diferenciar les següents tres zones on cal tenir en
compte els següent usos admesos:
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10.3 El nou traçat del col·lector d’evacuació de les salmorres i el Camí del
Llobregat
La col·laboració de l’ACA durant la redacció del present treball ha permès resoldre satisfactòriament
problemes i/o optimitzar solucions tècniques, també identificar amenaces, com el del col·lector de les
salmorres que, per estar soterrat, no impedeix actualment l’ús del camí. Amb tot, el nou projecte de traçat
del col·lector per substituir la vella canonada i resoldre el gravíssim problema de les fuites podria afectar el
Camí del Llobregat si no hi hagués la deguda coordinació.
A fi i efecte que es poguessin presentar al·legacions al nou traçat, el mes d’octubre de 2015 es va
proporcionar a la Diputació de Barcelona el document que segueix i que adjuntem per la seva rellevància
decisiva.
Cal tenir en compte que es dedica una sèrie completa d’infografies i de mapes a escala 1:50 000 en el
document cartogràfic que acompanya aquest estudi.
Coincidències entre el traçat del nou col·lector de salmorres i el Camí del Llobregat
SAL 274
Des de la riera de Conangle, al municipi de
Sallent, on el conducte de la Salmorra segueix el
riu pel seu marge dret, aquest coincideix durant
550 metres amb el camí del Llobregat pel mateix
marge (lila), fins a la resclosa de la fàbrica del Mal
Pas on el col·lector (verd) canvia de marge.
Ambos trajectes utilitzen en lo possible la “Zona
(pública) de servitud” (independentment de la seva
titularitat, pública o privada), unes franges de 5
metres d’amplada a cada banda del riu, el
denominat “Domini públic hidràulic”, la zona més
inundable i exclusivament reservada al riu, sense
cap actuació/ activitat legalment permesa.
Llegenda:

Camí 2012 (GR-270) vermell i/o blau fosc. Camí a realitzar els pròxims mesos/ quadrienni (lila). Salmorres
actual (blau cel), Salmorres en estudi (verd fosc).
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SAL 272
Una vegada el col·lector de la Salmorra canvia al marge esquer, troba el camí del Llobregat d’aquest marge
esquer (per la proximitat de Sallent hi ha camí pels dos marges) en una longitud de 700 metres, fins que el
col·lector torna a canviar de marge a l’arribar al Poble Nou de Sallent.

SAL 271
I una vegada retorna al marge dret,
llavors troba el camí del Llobregat del
marge dret en una longitud de 400
metres fins el Pont Vell de Sallent.

Llegenda:
Camí 2012 (GR-270) vermell i/o blau
fosc. Camí a realitzar els pròxims
mesos/ quadrienni (lila). Salmorres
actual (blau cel), Salmorres en estudi
(verd fosc).
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SAL 240
Des del nucli de Sallent el col·lector de la
Salmorra no coincideix amb el camí del Llobregat
(només es creuen) fins el final del municipi de
Sallent al sud, prop dels d’Artés i Sant Fruitós de
Bages, a tocar del paratge de la Corbatera, en la
rotonda del Polígon industrial de Plans de la Sala.
És en una longitud de 600 metres pel marge dret
fins a l’antiga fàbrica del Pont de Cabrianes.
SAL 230
Passada l’antiga fàbrica del Pont de Cabrianes
(veure SAL 240), el col·lector coincideix novament
amb el camí del marge dret del Llobregat, entrant
en el municipi de Sant Fruitós de Bages.
Passa el Pont de Cabrianes, com el camí, per
sota del primer arc del Pont, fins a ca la Rosa, on
divergeixen. En total son 700 metres.

El tram és de 550 metres i s’adscriu en bona part a la
zona pública de “servitud”.

Llegenda:
Camí 2012 (GR-270) vermell i/o blau fosc. Camí a
realitzar els pròxims mesos/ quadrienni (lila).
Salmorres actual (blau cel), Salmorres en estudi (verd
fosc).
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SAL 225
En el tram de Sant Fruitós a tocar
Navarcles, a partir del pont nou de
Navarcles de la carretera N-141c, en el
canal que nodreix la fàbrica del pont vell
de Navarcles, coincideix els camins del
Llobregat (vermell o lila) amb l’actual
conducció de la Salmorra (blau) al llarg
de 550 metres, fins on s’ha previst un
pont-passera per a vianants i ciclistes
que uneixi Torroella de Baix (municipi
de Sant Fruitós) amb Navarcles sobre el
Llobregat (PONT 224).
A parir d’aquí s’uneix al llarg de 600
metres, a més a més, el traçat de la
nova conducció projectada (verd) fins a
el Pont vell de Navarcles i tota la fàbrica
del pont.
SAL 222 i 221
A partir del final de la Fàbrica del pont,
al llarg de 800 metres, fins al Monestir
de Sant Benet de Bages en el marge
dret del riu i la Fàbrica del riu en
l’esquer (amb el Pont de Sant Benet
que els uneix), segueixen coincidint les
conduccions actual i projectada (blau i
verd), bé amb el camí del 2012
(vermell), be amb el previst pels
pròxims mesos/ quatrieni (lila), o amb
ambdós.
En el tram senyalat com SAL 221, entre
la carretera a Sant Benet de Bages i el
riu Llobregat, el col·lector i el camí van
per zones inundables. Incloent fins i tot
la carretera a Sant Benet.

Llegenda:
Camí 2012 (GR-270) vermell i/o blau
fosc. Camí a realitzar els pròxims
mesos/ quadrienni (lila). Salmorres
actual (blau cel), Salmorres en estudi
(verd fosc).
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SAL 210
Aigües avall de Sant Benet de Bages tornen a coincidir fins el Pont de les Generes (500 metres), els
conductes actual i projectat de les Salmorres i el camí del marge dret del riu (una pista forestal ampla).
Llegenda:
Camí 2012 (GR-270) vermell i/o blau fosc. Camí a realitzar els pròxims mesos/ quadrienni (lila).
Salmorres actual (blau cel), Salmorres en estudi (verd fosc).
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SAL 213
Passat el pont de les Generes, pel marge esquerra coincideixen el camí previst (lila) i el conducte projectat
(verd fosc) al llarg de 1 300 metres, fins que el conducte projectat entra en un túnel-drecera.
SAL 205
Paral·lelament al SAL 213, passat el pont de les Generes, pel marge dreta coincideixen la pista existent
(vermell) i el conducte actual de las Salmorres (blau cel) al llarg de 2 500 metres.

Llegenda:
Camí 2012 (GR-270) vermell i/o blau fosc. Camí a realitzar els pròxims mesos/ quadrienni (lila).
Salmorres actual (blau cel), Salmorres en estudi (verd fosc).
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SAL 200
Aigües avall del gual actual de les
Tines, a la sortida del túnel esmentat
a SAL 213, el col·lector projectada
(verd fosc), s’afegeix al conducte
(blau cel) i la pista (vermell) actuals
al llarg de 400 metres.
En els 700 metres següents el
conducte actual se separa anant per
la riba dreta del riu, passats els que
s’ajunten de nou al llarg de 700
metres.
SAL 188
En els 200 metres següents a
l’anterior SAL 200, segueixen
coincidint en el marge dret els dos
conductes de Salmorres, però amb el
camí del riu projectat (lila) en lloc de
l’actual que s’ha desviat amunt. En
aquest punt se separa el col·lector
actual més apropada al riu. En els
següents 300 metres el camí no
coincideix amb cap conducte fins que
retroba l’actual (blau cel) amb el que
travessen conjuntament la Central
hidroelèctrica de les Marcetes i
arriven en 750 metres aigües avall, al
Pont nou de Vilomara.
Passat el Pont nou, que es creua per
sota, s’ajunta el trajecte ja existent
(vermell) i tots tres arriben al Pont
gòtic de Vilomara 550 metres aigües
avall i el travessen, fins que 150
metres més avall, on està previst el
gual GU 176 es junta el col·lector
projectat. Total 700 metres més.
SAL 185
En el marge esquerra, davant de la
Central Hidroelèctrica de Marcetes, el
conducte projectat (verd fosc) que ha
canviat de marge torna a coincidir
amb el camí previst, una pista
existent (lila), al llarg de 1 200 metres
fins prop del Pont gòtic de Vilomara.
També coincideix, al final, amb el
canal de la resclosa del Pont nou.

Llegenda:
Camí 2012 (GR-270) vermell i/o blau fosc. Camí a realitzar els pròxims mesos/ quadrienni (lila).
Salmorres actual (blau cel), Salmorres en estudi (verd fosc).
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SAL 180
1 700 del projectat (al començament, també 600
del vell i al final altres 150 amb el vell) coincideix
amb el camí per la dreta cap al Cardener.
SAL 170
300 metres amb el vell pel polígon de Carburos,
pel marge esquerra
SAL 163
Primer 300 metres amb el vell fent angle i tot
seguit 450 metres més amb el vell. Seguint pel
nou s’aproparia encara més a la llera del marge
esquerra del riu al llarg de 500 metres.
SAL 162
700 fins el Pont de la RENFE amb el vell i el
projectat. Els 350 metres següents al pont, a la
Torre del Breny, només coincideix amb el vell.
SAL 158
1 000 metres amb els dos col·lectors i amb el
canal de Can Soler. Els 200 següents, fins al pont
de la BV-1229 se separen els col·lectors però tots
dos coincideixen amb camins. Tot pel marge
esquer.
SAL 156
400 amb el nou pel marge dret
SAL 152
100 amb el nou i tot seguit 200 amb els dos,
marge dret

SAL 150
400 amb el nou i tot seguit canvia i 350 amb el
vell prop de can Serra. També pel marge dret.
SAL 148
1000 amb tots dos
SAL 147
250 amb el vell, per la dreta. Podem haver errors
en el traçat del vell
SAL 146
400 amb el vell, per la dreta
SAL 145
150 amb el vell, per la dreta
SAL 144
850 amb els dos, per la dreta
SAL 143
300 amb el nou i 100 metres més amb els dos,
per la dreta
SAL 135
1 300 amb el vell i 250 poc desprès, per la dreta
SAL 127
250 amb el vell, per l’esquerra (poden haver
errors en el traçat del vell)
SAL 126
1 000 amb el nou i el vell, per l’esquerra
SAL 120
400 amb el nou al canal i la fàbrica, per l’esquerra
SAL 119
fins a la Puda per l’esquerra
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10.4 Departament de Territori i Sostenibilitat
El disseny dels recorreguts proposats en el present treball s’ha adaptat als requisits previsibles que
emmarca la legislació, de manera que sempre que s’ha pogut s’ha evitat irrompre en l’espai de vegetació
fluvial i, en qualsevol cas, s’ha evitat l’obertura de nous traçats en àrees de protecció especial.

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Subdirecció General de Planificació territorial i Paisatge
Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013 sobre l’avaluació d'impacte ambiental de projectes
d'infraestructures
Tot projecte que impliqui una intervenció, actuació o conseqüència física en l’entorn territorial està subjecte
a una avaluació prèvia d’impacte mediambiental. Per avaluació s’entén el conjunt d'estudis i anàlisis tècnics
que permeten valorar els efectes que l'execució del projecte pugui causar en el medi ambient.
La Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, d'avaluació ambiental, prescriu que s'han de sotmetre
obligatòriament al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, els supòsits inclosos en l'annex I
d'aquesta norma, entre ells, tota obertura de nous camins o eixamplament dels ja existents i tota obra
infraestructural que els acompanyi, com ponts, passos a gual i altres de semblants.
En conseqüència, les actuacions necessàries per a l’obertura del Camí del Llobregat resten sotmeses als
requeriments de l’avaluació d’impacte ambiental.
La següent pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat informa detalladament dels requeriments
esmentats:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/avaluacio_dimpacte_ambiental_
de_projectes/preguntes_mes_frequents/
-

Què és l'avaluació d'impacte ambiental (AIA)
Què és l'avaluació d'impacte ambiental de projectes
Quins projectes o activitats han de ser sotmesos obligatòriament al tràmit d'AIA
Quina diferència hi ha en la tramitació dels projectes inclosos en l'annex II respecte als inclosos en
l'annex I de la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, d'avaluació ambiental
De quins mecanismes disposa la ciutadania per participar en els procediments d'avaluació d'impacte
ambiental de projectes
Davant de quina autoritat s'ha de presentar l'estudi d'impacte ambiental
Quin termini té l'òrgan ambiental per resoldre el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental de projectes
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10.5 Carreteres
A Catalunya la xarxa de carreteres es regula pel Decret 2/2009, de 25 d'agost, a partir de qual s'aprova el
Text refós de la Llei de carreteres.
Titularitat de les carreteres
La Generalitat té la titularitat de les carreteres de les xarxes bàsica i comarcal de Catalunya no reservades a
la titularitat de l'Estat. S'atribueix a les diputacions la titularitat de les carreteres de la xarxa local en llurs
àmbits territorials respectius.
Delimitació del domini públic viari i zones de protecció
La zona de domini públic (Art. 34)
Comprèn els terrenys ocupats i una franja de terreny, a cada costat de la via, de tres metres en les
carreteres convencionals. La zona de domini públic es pot ampliar a cada costat de la carretera per tal
d'incloure una o dues vies de serveis per a vianants, bicicletes, ciclomotors o maquinària agrícola.
Zona de servitud (Art. 36)
Consisteix en dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera, d’una amplària de vint-i-cinc metres
en les autopistes i vies preferents i de vuit metres en la resta de carreteres. Pel que fa a la seva utilització
(Art. 37) es prescriu que:
Només s´hi poden realitzar usos i activitats autoritzats compatibles amb la seguretat de la via.
S’hi poden autoritzar tancaments diàfans o arbustius, sempre que no afectin les condicions de visibilitat i
seguretat.
Es pot utilitzar la zona de servitud, o autoritzar-ne la utilització, per motius d'interès general
Zona d'afectació (Art.38)
Dues franges de terreny a banda i banda de la carretera d’una amplària de cent metres en les autopistes i
vies preferents, de cinquanta metres en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica i de trenta metres
en la resta de carreteres. Pel que fa a la seva utilització (Art. 39) es prescriu que:
L'execució de qualsevol tipus d'activitat, obres o instal·lacions requereix l'autorització del departament.

En conseqüència, independentment de la titularitat de les vies, amb les autoritzacions prèvies
corresponents i restriccions de disseny adequades, la utilització de les zones de servitud i d’afectació de
les carreteres és compatible amb el traçat de vials de les característiques del Camí del Llobregat.

Carreteres. Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
Director general. Javier Flores Garcia
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
93 495 80 00
Funcions (entre altres):
- Ordenar, planificar i gestionar la xarxa viària de Catalunya.
- Planificar les infraestructures i els equipaments del transport per carretera, ferroviari i per cable en
l'àmbit de Catalunya.
- Impulsar la planificació d'infraestructures relacionades amb la mobilitat de manera coordinada amb
el planejament territorial i urbanístic.
- Construir, conservar, explotar i inspeccionar la xarxa viària de la qual és titular la Generalitat de
Catalunya.
- Participar en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per raó de la
matèria sigui designada.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
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11 Àmbits comarcals del Camí del Llobregat
Àmbit comarcal
Berguedà
Bages
Baix Llobregat
Vallès Oc.
Barcelonès
Total
Dem. Barcelona

municipis
10
16
17
1
1
45
311

població
34.483
142.723

superfície
375,1
489,1

densitat
92
292

783.827
961.033
5.524.733

289,8
1.126,1
7.733

2.703
853
714

Àmbits municipals connectats pel Camí del Llobregat
Berguedà (10)
Municipi
Castellar de n’Hug
La Pobla de Lillet
Guardiola de Berguedà
Cercs
Berga
Olvan
Avià
Casserres
Gironella
Puig-reig
Total

població
159
1.155
937
1.311
16.835
890
2.258
1.582
5.045
4.311
34.483

superfície
47,1
51,4
61,7
47,4
22,6
35,6
27,2
29,5
6,8
45,8
375,1

El recorregut a peu de la primera fase (2012) també tocava el terme de Fígols.
El recorregut en bicicleta de la primera fase (2012) també tocava els termes de Sant Julià de Cerdanyola, la
Nou de Berguedà i Vilada.
Bages (16)
Municipi
Gaià
Navàs
Balsareny
Sallent
Artés
Calders
Santpedor*
Sant Fruitós de Bages
Talamanca
Navarcles
Manresa
Els Pont de Vilomara i Rocafort
Sant Vicenç de Castellet
Castellgalí
Castellbell i el Vilar
Monistrol de Montserrat
Total

població
163
6.143
3.484
6.866
5.661
949
7.159
8.216
141
5.982
76.311
3.743
9.261
1.997
3.658
2.989
142.723

superfície
39,5
80,6
36,9
65,2
17,9
33,1
16,6
22,2
27,95
5,5
41,7
27,4
17,1
17,2
28,5
11,8
489,15

* El terme de Santpedor no toca el riu Llobregat però forma part del conjunt fluvial per la Sèquia de Manresa
i el Riudor
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Baix Llobregat, Vallès Occidental i Barcelonès (17+1+1=19)
Municipi
Esparreguera
Collbató
Olesa de Montserrat
Abrera
Castellbisbal (Vallès Oc.)
Martorell
Sant Andreu de la Barca
Corbera de Llobregat
Pallejà
Papiol, el
Molins de Rei
Sant Vicenç dels Horts
Sant Feliu de Llobregat
Santa Coloma de Cervelló
Sant Joan Despí
Sant Boi de Llobregat
Cornellà de Llobregat
L’Hospitalet de Ll. (Barcelonès)
Prat de Llobregat, el
Total

població
21.856
4.287
23.980
11.870
12.434
28.070
27.306
14.231
11.255
4.014
24.805
28.084
43.671
7.964
32.792
83.070
87.458
253.518
63.162
783.827

superfície
27,4
18,1
16,6
19,9
31,0
12,8
5,5
18,4
8,3
9,0
15,9
9,1
11,8
7,5
6,2
21,5
7,0
12,4
31,4
289,8
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12 Connexions dels nuclis de població amb el Camí del
Llobregat
Berguedà
Població
Castellar de n’Hug
La Pobla de Lillet
Guardiola de Berguedà
Berga
Cercs

Dimensió
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
9 km

Olvan
Avià
Gironella
Casserres

3,6 km
4,5 km
0 km
6,8 km

Puig-reig

0 km

Característiques i descripció
El camí neix del nucli de la població
El camí passa pel nucli de la població
El camí passa pel nucli de la població
El camí passa pel nucli de la població.
El camí passa pel nucli de la població.
El camí del Tramvia de Sang, de propera rehabilitació, però fora
de l’eix del riu, unirà aquesta població amb Berga.
Connexió amb l’eix a Gironella pel GR 1.
Connexió amb l’eix a Obiols pel GR 1.
El camí passa pel nucli de la població
Connexió amb l’eix a Gironella pel camí de Vilanova i Sant Marc
dels Bassacs, amb desnivells acumulats considerables (200 m),
inclinació mitjana del 2,5% i rampes de fins al 8,5%. No
senyalitzat.
El camí passa pel nucli de la població.

Bages
Població
Gaià
Navàs
Balsareny
Sallent
Artés

Dimensió
-0 km
0 km
0 km
--

Santpedor

10,3 km

Sant Fruitós
Navarcles
Manresa
Manresa
Manresa
El Pont de V.
Sant Vicenç
Castellgalí
Castellbell
Monistrol de M.

2,1 km
0 km
22,6
6,4
5,1
0 km
0 km
2,8 km
0 km
0 km

Característiques i descripció
Nucli rural disseminat sense rellevància demogràfica
El camí passa pel nucli de la població.
El camí passa pel nucli de la població.
El camí passa pel nucli de la població.
Connexió directa impossible perquè el nucli queda al marge
esquerre del riu i el camí del Llobregat al marge dret. No hi ha cap
possibilitat de saltar si no és per la carretera BV-4512, del tot
desaconsellable.
El nucli queda molt allunyat de l’eix del riu. Connexió amb l’eix per
Sant Fruitós de Bages anant a buscar primer el Camí de la Sèquia
i seguint després el GR 3 fins a Sant Fruitós de Bages. Des de
Sant Fruitós s’arriba a l’eix pel Monestir de Sant Benet. Seguint el
GR 4.
Connexió amb l’eix al Monestir de Sant Benet per GR 4
El camí passa pel nucli de la població.
Enllaç amb l’eix a Sallent per la Sèquia de Manresa
Enllaç a peu amb l’eix per Viladordis
Enllaç amb l’eix apte per a bicicleta per Viladordis
El camí passa pel nucli de la població.
El camí passa pel nucli de la població.
Connexió a l’eix per Sant Vicenç
El camí passa pel nucli de la població.
El camí passa pel nucli de la població.
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Baix Llobregat
Població
Collbató

Dimensió

Esparreguera
Olesa de M.
Abrera

0 km

Característiques i descripció
Sense connexió. El projecte del “Camí del Llobregat” preveu un
camí d’accés entre la presa del Cairat, al riu, i el nucli de població.
Per a això caldrà habilitar el creuament del congost del Cairat amb
un pont, que es proposa basculant.
Sense connexió directa. El projecte del “Camí del Llobregat”
preveu un accés entre el riu i la Colònia Sedó rehabilitant l’antiga
“palanca d’Olesa”.
El camí passa pel nucli de la població.
Actualment, el nucli de la població no es pot connectar amb el
Camí del Llobregat. El present treball proposa la construcció del
gual de Sant Hilari i del pas inferior de la carretera BV-1201.
Aquestes obres permetrien la connexió d’Abrera amb els barris de
Can Vilalba i de tots aquests nuclis amb el Camí del Llobregat.
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13. Titularitats i competències afectades pel Camí del Llobregat 2015
NOTA: els trams 1 a 8 estan afectats pel Parc Natural competència de Medi Ambient. Cap tram més.
Tram

Actuació

km

1

Obres
rellevants
Camí nou

0,311

Camí ramader

0,206

Obres
rellevants
Camí nou

0,457

Camí nou sota la BV4031 per resoldre el
pendent
Camí ramader

Sense
obres rell.
Obres
rellevants

0,291

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Obres
rellevants

0,334

1,323

Camí nou per resoldre
el pendent
Camí de la Farga
Vella
Camí ramader

0,182

Camí d'herba

2,244

Camí ramader

0,644

Vials del Clot del Moro

1,635

Camí estret traçat
2012

11

Sense
obres rell.

1,143

Vials la Pobla de Lillet

12

Obres
rellevants

0,136

Camí ramader

13

Sense
obres rell.

1,091

14

Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Obres
rellevants

0,558

Vial servei, ctra. Vella
B-402, accés al
Plantiu
Camí ramader

0,276

Camí ramader

0,805

Camí ramader

15
16

Origen-final

Municipi

Castellar de n'Hug-BV4031 cota 1360
BV-4031 cota 1360-Cota
1325

Castellar de n'Hug

Cota 1325-Cota 1269

Castellar de n'Hug

Cota 1269-BV-4031

Castellar de n'Hug

BV-4031-trencall a Fonts
del Llobregat
Trencall Fonts del
Llobregat-Sant Vicenç
de Rus
Sant Vicenç de Rus-Pont
Rec de Monells
Pont Rec de Monells-El
Clot del Moro
El Clot del MoroEsplanada de la Molina
Esplanada de la MolinaLa Pobla de Lillet N

Castellar de n'Hug

La Pobla de Lillet NPolígon Indal. Vinya del
Sastre
Polígon Indal. Vinya del
Sastre-Vial servei
poligon industrial
Vial servei poligon
industrial-El Plantiu

La Pobla de Lillet

El Plantiu-Pista de Can
Fumanya
Pista de Can FumanyaTrencall camí ramader
Trencall camí ramaderTraçat vell B-402 Corba
de la Sala

La Pobla de Lillet

ACA

GENCAT
DIBA
Carreteres Carreteres

Ajuntaments

Titulars

CHE/ Gas

Castellar de n'Hug

Castellar de n'Hug
Castellar de n'Hug
Castellar de n'Hug
Castellar de n'Hug
Castellar de n'Hug,
La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet
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Tram

Actuació

km

17

Sense
obres rell.

0,159

Traçat vell B-402

18

Obres
rellevants

0,132

Camí ramader

19

Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Camí nou

0,173

Camí ramader

0,148

Camí ramader

0,996

Camí ramader

0,276
0,213

Camí nou vorejant el
càmping L'Espelt
Camí ramader

1,490

Camí ramader

B-402 - Pista servei cota
755,7

0,508

Camí ramader

0,836

Camí ramader

0,208

Camí ramader

0,736

Camí ramader

3,100

Vials urbans. Traçat
FFCC
Voral O C-16 (Camí
ramader)
Àrea de descans

Pista servei cota 755,7 Pista servei cota 746,2
Pista servei cota 746,2 Pista servei cota 733,8
Pista servei cota 733,8 Pas inferior B-402
Pas inferior B-402 Guardiola de Berguedà
N
Guardiola de Berguedà
N - Pont FFCC cota 693
Pont FFCC cota 693 Àrea descans cota 685
Àrea descans cota 685

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.

0,782
0,226
1,269

Voral O C-16 (Camí
ramader)

0,309

Pista i carretera a
Malanyeu

Origen-final

Municipi

Traçat vell B-402 Corba
de la Sala-Pont nou B402 Llobregat
Pont nou B-402
Llobregat-Camí de
servei prop del riu
Camí de servei prop del
riu-Voral sud B-402
Voral sud B-402-Torrent
de la Sala
Torrent de la SalaCàmping L'Espelt
Càmping L'Espelt-Accés
càmping
Accés càmping - B-402

La Pobla de Lillet

ACA

GENCAT
DIBA
Carreteres Carreteres

Ajuntaments

Titulars

CHE/ Gas

La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet,
Guardiola de
Berguedà
Guardiola de
Berguedà
Guardiola de
Berguedà
Guardiola de
Berguedà
Guardiola de
Berguedà

Guardiola de
Berguedà
Guardiola de
Berguedà
Guardiola de
Berguedà
Àrea descans cota 685 - Guardiola de
Pont Torrent de ComaBerguedà, La Nou
rodona
de Berguedà
Pont Torrent de Comarodona - Revolt Ctra.
Malanyeu cota 686

La Nou de
Berguedà
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Tram

Actuació

km

34

Camí nou

0,636

35

Sense
obres rell.

0,917

36

Obres
rellevants

1,050

37

Sense
obres rell.
Camí nou

0,468

38

0,377

39

Sense
obres rell.

0,284

40

Camí nou

0,949

41

Sense
obres rell.
Camí nou

4,352

42
43
44
45

Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.

1,094
1,258
0,105
1,291

46

Camí nou

0,483

47

Sense
obres rell.

1,632

48

Camí nou

0,112

Origen-final
Camí nou pel corriol
Revolt Ctra. Malanyeu
de la Parra i traçat nou cota 686 - C-16 boca N
túnel Malanyeu
Traçat C-1411a (túnel C-16 boca N túnel
Malanyeu)
Malanyeu - Pas inferior
pont C-16 al Far
Voral E C-16
Pas inferior pont C-16 al
Far - Camí vora riu cota
631
Camí servei vora riu
Camí vora riu cota 631 a
cota 661
Camí nou fins pas
Camí vora riu cota 661 inferior i voral E C-16
Carretera accés Central
Tèrmica Cercs
Carretera de la Central Carretera accés Central
Tèrmica de Cercs
Tèrmica Cercs - Id. cota
696
Camí nou pel vell
Carretera accés Central
traçat del Tramvia de
Tèrmica Cercs cota 696Sang
La Rodonella
Vials urbans de La
La Rodonella - Pista
Rodonella i Cercs
passat el Puig cota 650
Camí nou pel marge
Pista passat el Puig cota
dret emb. la Baells
650-Pista del Planàs
Pista pel marge dret
Pista del Planàs-Mas del
emb. la Baells
Gall
Indicis camí tapat per
Mas del Gall-Pista coll
l'herba
de Miralles
Camí i pista-Voral CPista Coll de Miralles26-Accés central la
Carretera C-26 cota
Baells
649,7
Camí nou pels vorals
Carretera C-26 cota
carretera C-26
649,7- Accés central la
Baells
Accessos a la central
Accés central la Baellsde la Baells des de la
Central la Baells
presa
Camí nou d'accés al
Central la Baells-Nou
futur pont del
pont del Llobregat
Llobregat

Municipi

ACA

GENCAT
DIBA
Carreteres Carreteres

Ajuntaments

Titulars

CHE/ Gas

La Nou de
Berguedà
La Nou de
Berguedà, Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
Cercs
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Tram

Actuació

km

49

Obres
rellevants

0,919

50

Sense
obres rell.

6,540

51

Obres
rellevants

0,902

52

Sense
obres rell.
Obres
rellevants

0,407

53
54
55

Sense
obres rell.
Obres
rellevants

0,734
0,687
0,401

Antic traçat FFCC
Olvan-Berga Guardiola de
Berguedà
Via Verda-Vials Cal
Rosal-Ruta de les
Colònies
Pista servei canal de
la Plana
Polígon Indal. La
Plana
Ruta de les Colònies
Vials de l'Ametlla de
Casseres
Ruta de les Colònies

56

Sense
obres rell.

2,925

Vials Gironella-Ruta
de les Colònies

57

Obres
rellevants

1,698

Ruta de les Colònies

58

Sense
obres rell.

6,747

Ruta de les Colònies

59

Obres
rellevants

1,168

Camins de ribera

60

Sense
obres rell.

3,401

61

Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Obres
rellevants

1,981

Vials Cal Vidal-Antic
traçat FFCC-Vials Cal
Riera
Ruta de les Colònies

62
63

1,815
0,483

Ruta de les ColòniesCamins riba esquerra
Camins de la riba
esquerra

Origen-final

Municipi

Central la Baells-Pont
trencat Via Verda

Cercs

Pont trencat Via VerdaCal Rosal-Revolt pista
cota 495,1
Revolt pista cota 495,1 Polígon Indal. La Plana
N
Polígon Indal. La Plana
NaS
Polígon Indal. La Plana
S-L'Ametlla de
Casserres
L'Ametlla de CasserresRevolt pista cota 456,7
Revolt pista cota 456,7 Pista de la Bauma a
Gironella
Pista de la Bauma a
Gironella-Gorg del Boix
(rec de Cerdanyola)
Gorg del Boix (rec de
Cerdanyola)-Pont de
Viladomiu Nou
Pont de Viladomiu NouCal Marçal

Cercs, Olvan, Avià

Cal Marçal-Pista camps
Torrent de Cal Vidal cota
388
Pista camps Torrent de
Cal Vidal cota 388-Gual
riera de Merlès
Gual riera de Merlès-Cal
Melic
Cal Melic-Torrent de la
Foranca
Torrent de la ForancaMolí de Castellet

Puig-reig

ACA

GENCAT
DIBA
Carreteres Carreteres

Ajuntaments

Titulars

CHE/ Gas

Avià
Avià
Avià, Casserres
Casserres
Casserres
Casserres, Gironella
Gironella
Gironella,
Casserres, Puig-reig

Puig-reig
Gaià
Gaià, Puig-reig
Gaià
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Tram

Actuació

km

64

Sense
obres rell.

7,658

65

Camí nou

0,655

66

Sense
obres rell.

1,065

Pista servei C-16

67

Camí nou

0,169

Camí nou marge
esquerre riu

68

Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.

0,428

Camí Vell de
Balsareny a Sallent
Camí Vell de
Balsareny a Sallent
Camí Vell de
Balsareny-Vials de
Sallent
Voral pel lateral de la
B-430
Camins de la riba
esquerra
Camins de la riba
esquerra

69
70
71
72
73
74
75
76

77

0,722
5,213

Obres
rellevants
Sense
obres rell.
Obres
rellevants

0,081

Sense
obres rell.
Obres
rellevants
Sense
obres rell.

0,848

Camí nou

3,127
1,209

0,706
12,059

1,196

Ruta Colònies-Antic
traçat FFCC-Vials
Balsareny
Camí nou marge
esquerre riu

Camins de la riba
esquerra
Camins de la riba
esquerra
Vials NavarclesCamins ribera dretaGual Manresa-Vials
del Pont de VilomaraCamins ribera
esquerra
Camí nou voral BV1229-Pas sota Can
Ros-Estesa elèctrica

Origen-final

Municipi

Molí de Castellet-Pont
del Molí C-16

Gaià, Balsareny,
Navàs

Pont del Molí C-16 Pista servei C-16 sota
km 66,9
Pista servei C-16 sota
km 66,9 - Excavació cota
277
Excavació cota 277Pista del torrent de
Sallador
Pista del torrent de
Sallador-Font del Sastre
Font del Sastre-Pista
Plans de Puigbò
Pista Plans de Puigbò-B430

Balsareny

B-430

Sallent

B-430 - Font del
Colomer sota BV-4512
Font del Colomer sota
BV-4512 - Colònia
Galobard
Colònia Galobard-Pas
inferior pont N-141c
Pas inferior pont N-141c
- Riera de Calders
Riera de CaldersCarretera BV-1229

Sallent, Artés

Carretera BV-1229 Pista Poligon Carburs

Sant Vicenç de
Castellet, Castellgalí

ACA

GENCAT
DIBA
Carreteres Carreteres

Ajuntaments

Titulars

CHE/ Gas

Balsareny
Balsareny, Sallent
Sallent
Sallent
Sallent

Artés, Navarcles
Navarcles
Navarcles
Navarcles, Sant
Fruitós de Bages,
Manresa, El Pont de
Vilomara
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Tram

Actuació

km

78

Sense
obres rell.

11,479

79

Obres
rellevants

1,795

Camins riba esquerraVials Sant Vicenç
Castellet-Camins riba
dreta-Vials Castellbell i
el Vilar
Camins riba esquerra

80

Sense
obres rell.

1,139

Camins riba esquerra

81

Camí nou

0,606

Camí nou riba
esquerra

82

Sense
obres rell.

7,165

Camins riba esquerra

83

Obres
rellevants

7,871

84

Sense
obres rell.

0,551

Terme d'Olesa de
Montserrat amb
pressupost específic
Camins riba esquerra

85

Obres
rellevants

0,299

Camins riba esquerra

86

Sense
obres rell.

1,850

Camins riba esquerra

87

Obres
rellevants
Sense
obres rell.

0,381

Camins de la riba
esquerra
Camins de la riba
esquerra

Total km

140,530

88

3,245

7,093
35,367
98,070
140,530

Origen-final

Municipi

Pista Poligon CarbursPlaça Valentí Puig a
Castellbell i el Vilar

Castellgalí, Sant
Vicenç de Castellet,
Castellbell i el Vilar

Plaça Valentí Puig a
Castellbell i el Vilar-Camí
ribera cota 132,2
Camí ribera cota 132,2 Pilar pont antic FFCC
Cremallera
Pilar pont antic FFCC
Cremallera-Fàbrica Puig
i Font
Fàbrica Puig i FontTorrent de l'Afrau

Castellbell i el Vilar,
Monistrol de
Montserrat
Monistrol de
Montserrat

ACA

GENCAT
DIBA
Carreteres Carreteres

Ajuntaments

Titulars

CHE/ Gas

Monistrol de
Montserrat
Monistrol de
Montserrat,
Esparreguera
Olesa de Montserrat

Torrent de la Roca de la
Mona-Camí Aigües
Terrassa cota 62
Camí Aigües Terrassa
cota 62-Torrent de Sant
Miquel
Torrent de Sant MiquelPlanta Potabilitzadora
d'Abrera
Planta potabilitzadora
d'Abrera
Planta potabilitzadora
d'Abrera-Riera del Morral
del Molí (Castellbisbal)

Abrera
Abrera
Abrera
Abrera
Abrera

Traçat no existent on s’ha d’obrir camí
Traçat existent que requereix obres rellevants
Traçat existent que no requereix obres rellevants
Total
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14. Carreteres afectades pel Camí del Llobregat
Aforaments IMD DIBA: http://www.diba.cat/ortofotos/xarxa_vial/index_c.htm
Aforaments GENCAT: Document memòria
Camí del Llobregat 2012 (substituït pel present treball)
Comarca
BERG

Codi
BV-4031

Descripció
Castellar de n'Hug- La Pobla de Lillet

Titularitat
GENCAT

IMD*
428

B-402

La Pobla de Lillet-Guardiola de Berguedà

GENCAT

1.327

E-9/ C-16

Guardiola de Berguedà-Cercs

GENCAT

11.817

BV-4022
C-26
BP-4654

Pont del Llobregat C-16 - La Nou de Berguedà
Punt K. 154 (Vilada) - Enllaç BP-4654
Enllaç C-26 - Berga

DIBA
GENCAT
DIBA

203
388
151

C-16z

Cal Rosal. Creuament

DIBA

1.484

C-16z

El Guixaró - Rotonda C-1411a/z (Puig-reig)

DIBA

2.909

C-1411a/z
C-1411a/z

Camp futbol Puig-reig - Puig-reig
Cal Pons (Puig-reig) - entrada carril bici

DIBA
DIBA

2.909
3.155

C-1411a/z

Viladomiu (Puig-reig) - rotonda C-16

DIBA

3.155

Afectacions fase 1
Bicicletes. Senyalització vertical. Bandes rugoses a Castellar
de n’Hug i La Pobla de Lillet
Bicicletes. Senyalització vertical. Bandes rugoses a La Pobla
de Lillet i Guardiola de Berguedà
Bicicletes. Senyalització vertical. Bandes rugoses a
Guardiola de Berguedà
Bicicletes. Senyalització vertical
Bicicletes. Senyalització vertical
Bicicletes. Senyalització vertical. Bandes rugoses a Berga
(entrada i sortida)
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical. Semàfor
intermitent i bandes rugoses
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical. Bandes rugoses
a les entrades a la rotonda
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical. Bandes rugoses
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical. Bandes rugoses
a Cal Pons
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical. Bandes rugoses
a Viladomiu
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Camí del Llobregat 2012 (substituït pel present treball)
BAGES

BV-4401

Sortida de Navàs

DIBA

816

C-16z

DIBA

1.338

BP-4313

Balsareny-Sallent. Sortida de Balsareny. Travessa
per la calçada durant 370 m
Sortida de Balsareny

DIBA

760

B-430
BV-4512
N-141c
BV-1225
BV-1225b
BV-1229
BP-1121

Pont de Cabrianes (Sallent)
El Pont de Cabrianes (Sant Fruitós de Bages)
Tram de creuament. El Galobard (Navarcles)
Baixada al Pont de Vilomara
El Pont de Vilomara
El Pont de Vilomara - Boades
El Burés (Castellbell i el V.) - Monistrol de Mont.

GENCAT
DIBA
GENCAT
DIBA
DIBA
DIBA
DIBA

6.886
3.666
3.231
5.486
202
7.768
1.559

Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical. Bandes rugoses
a Navàs
Caminants. Senyalització vertical
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical. Bandes rugoses
a Balsareny
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical.
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical.
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical.
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical.
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical.
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical.
Bicicletes/ caminants. Senyalització vertical. Bandes rugoses
i semàfors intermitents a la sortida del Burés i l’entrada N de
Monistrol
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Camí del Llobregat 2015. Carreteres afectades pel traçat del camí troncal i traçats complementaris
Comarca
BERG

BAG

Codi
BV-4031

Descripció
Castellar de n'Hug- La Pobla de Lillet

Titularitat
GENCAT

IMD
428

BV-4031r
B-402
C-1411a
E-9/ C-16
C-1411a
BV-4022
E-9/ C-16
C-1411a
C-26
C-16z
C-16z
C-1411a/z
BP-4654 /
C1411zr
C-154z
BV-4132
(C-1411z)
BV-4406
C-1411a/z
C-1411a/z
C-16z
BV-4401
C-1411a
BP-4313
C-1411a
C-16z
C-1411a
BV-4512
BV-430

Entrada Castellar de n’Hug
La Pobla de Lillet-Guardiola de Berguedà
Guardiola de Berguedà
Guardiola de Berguedà-Cercs
Sant Josep – la Consolació (nord tèrmica Cercs)
Pont enllaç E9/ C-16

DIBA
GENCAT

1.327

Accés S a Cercs. Entre Cercs i camí al Puig
Accés presa de la Baells
Cal Rosal. Creuament
El Guixaró - Rotonda C-1411z (Puig-reig)
Camp futbol Puig-reig - Puig-reig
Accés nord Berga – Tranvia de sang?

GENCAT
DIBA
DIBA
GENCAT
GENCAT
GENCAT
DIBA
DIBA
DIBA
DIBA

Gironella
Gironella – sortida oest

GENCAT

El Guixaró – Puig-reig PQ. 2
Cal Pons (Puig-reig) - entrada carril bici
Viladomiu (Puig-reig) - rotonda C-16
Balsareny-Sallent
Navàs Est PQ. 1
Navàs Sud / Sallent PQ. 51
Balsareny PQ. 42
Balsareny sud PQ. 66 - 68
Sallent nord
Sallent
El Pont de Cabrianes (Sant Fruitós de Bages)
La Botjosa - Cabrianes PQ 0,5

DIBA
DIBA
DIBA
DIBA
DIBA
GENCAT
DIBA
DIBA
DIBA
DIBA

11.817

Afectacions fase 2
PC 1373 - EX 1236 a 1275 - PC 1206 - EXC 1069 - EXP
1050 - PC 1006 i carril lateral segregat a la rotonda km 7,8
PC 1373
PI 795 - EX 801 - PI 798 - PI 780 - EXC 765 - PI 734 -

203
11.817
41
388
1.484
2.909
2.909

PI 687 - EXC 684 - EXC 682 - PI 674 - PS 663 - EXC 635
DIV 637
PI 633
PI 674
Carril segregat per a bicicletes/ vianants
PC Encreuament. Semàfor intermitent o discrecional
Semáfor intermitent o discrecional
Carril segregat per a bicicletes
Carril segregat per a bicicletes

3.155
3.155

Carril segregat per a bicicletes
Carril segregat per a bicicletes
DIV 312
DIV 290
DIV 276

3.666

PI 247

107

Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat. Juliol - novembre 2015

C-25
BV-4511
C-25
C-16c
N-141c
BV-4512
BV-451
BV-1221
C-55
N-141c
C-16
BV-1225
BV-1229
C-55
BV-1229
C-16 – C-55
C-1411a
BP-1121
B-122
C-1411a
BV-1121
BV-1121
C-58
C-55
BAIX LLOB. B-113
C-55
C-55
C-1414
BV-1201
C-243c
C-1413a

Tram Artés – Manresa PQ 143
Santpedor PQ. 5
Sant Fruitós PQ. 138
Sant Fruitós de Bages oest. PQ. 3,5
Navarcles nord, PQ. 8 - 9
Navarcles Nord PQ 5
Navarcles PQ.7 Sant Fruitós PQ. 5, 5,5 – 7,5
Navarcles sud PQ. 33,5
Manresa est PQ. 29,5
Manresa centre
Manresa – Viladordis PQ. 51
Pont accés O al Pont de Vilomara
El Pont de Vilomara - Camí PQ 3,6
Sant Vicenç de Castellet PQ.19
Sant Vicenç de Castellet PQ 0
Enllaç carreteres Can Serra
Pont de Castellbell (el Burés) PQ 13,5
El Burés (Castellbell i el V.) - Monistrol de Mont.
El Burés PQ. 21,3
El Burés PQ.13,5
Estació Nord Renfe (Castellbell i el Vilar)
El Borràs sud PQ. 1-4
Monistrol – sota el pont PQ 38
Monistrol de Montserrat nord PQ. 14,8
Carretera de Ca n’Astruc PQ.1
Sobre túnel. PQ.8,8
Olesa de Montserrat PQ. 7, 6,5, 6, 4, 2,5
PQ 3,5
Abrera PQ. 1,5; 3,5; 5-7; 8
Pont del Diable
B-150 Castellbisbal - El Papiol

GENCAT
GENCAT
GENCAT
GENCAT
GENCAT
DIBA
DIBA
GENCAT
DIBA
GENCAT
DIBA
DIBA
GENCAT
GENCAT
DIBA
DIBA
GENCAT
DIBA

GENCAT
GENCAT
DIBA
GENCAT
GENCAT
GENCAT
DIBA
DIBA
GENCAT

ESC DIV, SAL 225, DIV 223
ESC 236

5.486
7.768

1.600
1 559

PC C55, PI C55
APARCAMENT
PI C16
PI 182
EX 195 - EX 199

EXR 150
DIV 146
EX 150 - DIV 155
EX 147
DIV 145
E NORD RENFE
DIV 129 – SAL 119
CREMALLERA

40
DIV 83
PI 76, DIV 68, DIV 64
DIV 68
PONT 60, GU 56
21.624

PS (pas superior) o PI (pas soterrat)
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Hipòtesi d’actuacions previstes en la fase 1 (2012) i en una segona fase. Han quedat substituïdes pel present treball
Tram

Primera fase

1
Castellar de
n’Hug-la Pobla
de Lillet

CAMÍ A PEU
Condicionament del pas de l’Ós. Graons i baranes a la
baixada entre blocs prèvia i restauració de la passera del
Pas de l’Ós.

2
La Pobla de
Lillet-Guardiola
de Berguedà

RECORREGUT EN BICICLETA
B-402 (Diputació de Barcelona). Senyalització preventiva i
dissuasiva (franges rugoses, guals) per circulació de
ciclistes (on caldria integrar la de la carretera GI-402 dins
de la senyalització completa de l’eix CampdevànolGuardiola de Berguedà-Coll de Pal)
CAMÍ A PEU
Condicionament de passeres a diversos torrents i
construcció de graons (pas de la Sala).
Obertura de portes a vuit vailets elèctrics.

Segona fase

CAMÍ A PEU, EN BICICLETA I A CAVALL PEL COSTAT DEL RIU
Recuperació de l’antic camí ramader entre la Pobla de Lillet i Guardiola de
Berguedà pel costat mateix del riu (pendent de determinar-ne el traçat exacte:
aprox. 10 km).

RECORREGUT EN BICICLETA
Senyalització preventiva i dissuasiva per circulació de
ciclistes de la B-402.
3
Guardiola de
BerguedàBerga/ Presa
de la Baells

CAMÍ A PEU
Recorregut pel traçat identificat el 2012 (per Sant Corneli i
el cingles de la Garganta
Condicionament del pas del grau del Torrent Xic, al cingle
de la Garganta: nou traçat amb ziga-zagues, graonades,
pavimentat d’algun tram erosionat, murs de contenció i
baranes (aprox. 1,05 km).
Assegurar-se de les condicions de pas del traçat entre
Sant Jordi de Cercs i l’inici del Camí del Tramvia de Sang
(aquest darrer vial d’aproximadament 4,5 km es
condicionarà aquest 2015-16 amb una partida aplicada pel
Consell Comarcal del Berguedà).

CAMÍ A PEU I EN BICICLETA PARAL·LEL A LA C-16
Condicionament d’un camí de 3,2 km pel costat oest (cantó del riu) de la carretera
C-16 entre el collet d’Aïna (PK 112,3) i la boca nord del túnel dels cingles del Reu
(PK 109,18), on s’aprofita l’antic traçat de la carretera que voreja el promontori ara
foradat pel túnel (0,98 km).
Condicionament d’un segon tram de 0,5 km entre la confluència dels traçats antic i
nou de la C-16, al sud del pont del Far, i el pont de la Nou (carretera BV-4022) des
d’on el recorregut en bicicleta proposat el 2012 es desvia cap a la Nou (carretera
BV-4022).
Condicionament d’un tercer tram d’1,1 km entre el pont de la Nou de Berguedà i la
Rodonella, on s’enllaça amb el recorregut a peu que ve de Sant Corneli pel traçat
identificat el 2012.
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3 (continua)
Guardiola de
BerguedàBerga/ Presa
de la Baells

RECORREGUT EN BICICLETA
Recorregut pel traçat identificat el 2012
Senyalització preventiva i dissuasiva per circulació de
ciclistes a la BV-4022 (Diputació de Barcelona) entre el
pont de la Nou i el santuari de la Mare de Déu de Lurda (5
km). El mateix a la C-26 (Generalitat de Catalunya) entre
Vilada (PKM 154) i l’enllaç amb la C-16 al nord de Berga
(PKM 150) i, després, de la BP-4654 per entrar a Berga.
Plantejar solucions per als dos creuaments de la C-16,
primer al collet d’Aina i, després, al pont de la Nou, en la
desviació de la C-16 cap a la BV-4022 (per fer prou segur
el gir de les bicicletes).

Continuïtat entre la Rodonella i Berga
El traçat entre la Rodonella i l’inici del Camí del Tramvia de Sang, sobre el nucli de
Cercs, és apte per a bicicletes, tot i el pendent. La continuació cap al sud pel Camí
del Tramvia té punts on caldria dur la bicicleta a coll per pujar i baixar graons.
Això, afegit a l’estretor de petits viaductes el fa desaconsellable per a aquest ús, si
més no, a nivell de grups turístics i/o familiars.
Ara bé, com que, al cap d’1,85 km de recorregut cap al sud, el Camí del Tramvia
desemboca a la C-1411a (antiga carretera de Berga a Guardiola de Berguedà ara
pràcticament en desús), per la qual discorre un bon tros, es podria utilitzar aquest
vial tan poc freqüentat per enllaçar amb Berga (5 km). Cal assegurar-se que el
projecte del CC del Berguedà hagi dissenyat la unió del Camí del Tramvia amb la
carretera de manera suau (el 2012 era innecessàriament abrupte)
És a dir, el recorregut pel costat de la C-16 més el tram explicat ara del Tramvia
de Sang més la carretera C-1411a fan possible un enllaç alternatiu al del
recorregut per Sant Corneli i els cingles de la Garganta.
Finalment, cal argumentar la impossibilitat d’habilitar un camí pel canal industrial
de Berga entre Guardiola de Berguedà i Berga que, de ser possible, estalviaria el
pas pel costat de la C-16.
CAMÍ PERIMETRAL PER L’EMBASSAMENT DE LA BAELLS A PEU, EN
BICICLETA, A CAVALL I AMB TRAMS PER A CADIRES DE RODES
Obertura d’un camí perimetral de 10,4 km a l’embassament de la Baells, entre el
pont de la Nou (carretera BV-4022) i el cim de la presa de la Baells.
Des del cim de la presa (635 m) es baixa per un camí asfaltat d’1,56 km (pendent
màxim del 9%) fins a l’edifici de la central (540 m). A l’altra banda del riu hi ha el
traçat de la Via Verda del Llobregat.
Aquesta actuació haurà de resoldre el creuament de la C-16 per enllaçar l’extrem
del camí que voreja la C-16 baixant des de Guardiola i el camí de l’embassament
(pas elevat o soterrat a l’alçada del pont de la Nou).
S’haurà de considerar la construcció de totes les passeres necessàries per salvar
els torrents, la instal·lació de baranes de protecció i la de miradors, amb taules i
bancs.
Complementàriament, s’hi afegirà el cost per al traçat del marge esquerre de
l’embassament, de manera que permeti fer la volta sencera a l’aigua.
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4
Berga/ presa
de la BaellsSant Quirze de
Pedret-Cal
Rosal

CAMÍ A PEU
El 2015-16 el Consell Comarcal arranjarà un accés a peu
entre Berga i el pont de Sant Quirze de Pedret que no
passi per la pista actual.

RECORREGUT A PEU, EN BICICLETA, A CAVALL I AMB CADIRA DE RODES
Adequació d’una connexió –pont o passera– entre l’edifici de la central elèctrica de
la Baells situat a la cota 540 m del marge dret del riu amb el traçat de l’antic
carrilet (marge esquerre, cota 544 m).

RECORREGUT EN BICICLETA
Caldrà esperar el resultat de l’obra anterior per veure si el
camí és aprofitable per les bicicletes. Sí no és adequat,
caldrà fer servir l’actual accés asfaltat (recorregut recollit el
2012).

Condicionament del traçat de l’antic carrilet entre aquest darrer punt i l’actual
extrem nord de la Via Verda del Llobregat, on es pot plantejar fer un pont per
salvar el riu (el vell va ser enderrocar) o aprofitar la Passera dels Pescadors (0,87
km).

RECORREGUT A PEU, EN BICICLETA I A CAVALL
Arranjament general del tram de 4,8 km de la Via Verda del
Llobregat entre el pont de Pedret i Cal Rosal (on es fa
l’enllaç amb la Ruta de les Colònies) per anar a peu, amb
bicicleta i a cavall.
5
Cal Rosal –el
Guixaró (Puigreig)

CAMÍ A PEU I EN BICICLETA
El camí a peu utilitza íntegrament la “Ruta de les Colònies”
(Consell Comarcal del Berguedà), que en aquest tram és
apte per a bicicletes i, en força trams, per als cavalls.
RECORREGUT EN BICICLETA PER LA C-16z
Cal ressenyar com a alternativa el recorregut per la C-16z
entre Cal Rosal, Gironella i el Guixaró, raval del terme de
Puig-reig (senyalització específica i mesures preventives i
dissuasòries).

6
El Guixaró
(Puig.reig)Balsareny

CAMÍ A PEU
El camí a peu fins a Balsareny utilitza íntegrament la “Ruta
de les Colònies”. En data 2012 calien diverses millores,
entre elles la de les passeres de les rieres de Gonfaus i de
Merlès.

Des d’aquest pas la Via Verda connecta amb el camí i la pista que baixen de
Berga a l’alçada del pont de Pedret (0,65 km), des d’on es continua cap a Can
Rosal (4,8 km)
Tot aquest tram de Via Verda suma 6,3 km i hauria d’estar habilitat per fer-lo amb
cadires de rodes.
CAMÍ A PEU, EN BICICLETA, A CAVALL I AMB CADIRA DE RODES
En els llocs adequats i propers als nuclis poblats, segregació de franges per a les
bicicletes. Allà on sigui possible, adequat i convenient, considerar la segregació de
franges per a cavalls. Finalment, a la rodalia de Gironella, franges per a cadires de
rodes.
RECORREGUT EN BICICLETA PER LA C-16z
Construcció d’un carril bici en els trams amb més circulació de vehicles,
especialment en els accessos de Gironella.
CAMÍ A PEU, A CAVALL I AMB CADIRA DE RODES
Allà on sigui adequat i convenient, considerar l’arranjament de franges segregades
destinades als cavalls. De la mateixa manera, considerar la instal·lació de franges
per a cadires de rodes en les rodalies de Puig-reig, Navàs i Balsareny
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6 (continua)
El Guixaró
(Puig.reig)Balsareny

RECORREGUT EN BICICLETA PER LA C-16z, C-1411z I
PISTES ASFALTADES DE CAL VIDAL A CAL RIERA I
DEL SERRAT DEL LLEDÓ A BALSARENY
Per l’estretor i els pendents de diversos punts de la Ruta
de les Colònies s’han determinat variants per a bicicletes
entre:
El Guixaró i Cal Riera (terme de Puig-reig) per la C-16z, la
C-1411z i la pista asfaltada de Cal Vidal a Cal Riera
El serrat del Lledó (terme de Balsareny) i Balsareny

RECORREGUT EN BICICLETA PER LA C-16z, C-1411z I PISTES
ASFALTADES DE CAL VIDAL A CAL RIERA I DEL SERRAT DEL LLEDÓ A
BALSARENY
Considerar la construcció de carrils bici en els trams amb més circulació de
vehicles, especialment els propers a Puig-reig, Navàs i Balsareny.

Cal considerar senyalització específica i mesures
preventives i dissuasòries en els trams propers als nuclis
habitats.
7
BalsarenySallent

CAMÍ A PEU
Entre Balsareny i Sallent s’utilitza el Camí de la Sèquia de
Manresa (Consell Comarcal del Bages).
RECORREGUT EN BICICLETA
Entre Balsareny i Sallent (on el recorregut no coincideix
amb el camí a peu), adequació de les pistes de terra i
d’asfalt del marge esquerre del Llobregat.

RECORREGUT EN BICICLETA, A CAVALL I AMB CADIRA DE RODES
Segregació de carril bici en els trams d’accés i o sortida a Balsareny i Sallent.
Considerar l’arranjament de franges segregades destinades als cavalls.
Considerar l’arranjament de franges laterals per a les cadires de rodes per les
rodalies de Balsareny i Sallent.
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8
SallentMonistrol de
MontserratTerme d’Olesa
de Montserrat

CAMÍ A PEU I EN BICICLETA
Els recorreguts a peu i en bicicleta coincideixen. Cal pressupostar el
condicionament general del camí en els termes previstos i atendre els
següents punts problemàtics:
8.1 Creuament del pont del Llobregat per la B-430 (Cabrianes) estret.
8.2 Condicionament del pas soterrat de la C-25 al pla de la Sala, al
nord del Pont de Cabrianes (bassals i fang).
8.3 Creuament de la N-141c al nord de Navarcles.
8.4 Al sud de Sant Benet de Bages (terme de Sant Fruitós de Bages),
arranjament i condicionament del camí (instal·lació de baranes al
costat del canal de la Mina, al marge dret del riu, cimentat o asfaltat
de dos trams de pujada, desaigües i cunetes.)
8.5 Construcció d’una passera apta per a vianants, ciclistes i cavalls
sobre el Llobregat entre el marge dret i esquerre del riu (termes de
Manresa i el Pont de Vilomara).
8.6 Adequació del tram de camí pel marge esquerre del riu entre
aquesta passera i el Pont de Vilomara (2,1 km).
8.7 Entre el Pont de Vilomara i el trencall de Boades (terme de
Castellgalí), obertura d’un camí lateral entre la carretera BV-1229 i
el riu (2,2 km); senyalització preventiva i instal·lació de bandes
rugoses o guals elevats.
8.8 La Torre del Breny (Castellgalí). Arranjament del pas sobre el canal
de Can Soler.
8.9 Castellbell i el Vilar. Arranjament de la pista entre el pont de la C1411A i el pont Vell de Castellbell.
8.10 Entre el Borràs (Castellbell i el Vilar) i Monistrol de Montserrat,
obertura d’un camí lateral a la carretera BP-1121 i cobriment del
canal de l’empresa Puig i Font. Senyalització i instal·lació de
bandes rugoses o guals a l’entrada de Monistrol de Montserrat
8.11 Adequar l’accés a l’estació de l’Aeri de Montserrat (terme
d’Esparreguera) des del camí del riu de manera que permeti pujar i
baixar amb la bicicleta a la mà però còmodament.
Adequar un pas sobre la presa del Cairat (Esparreguera) que
connecti els marges esquerre i dret del riu, amb especial atenció a
l’accés pel marge dret (restaurar les escales). Pas clau per a
l’enllaç a peu amb Collbató dels camins romeus que pugen del Baix
Llobregat, Barcelonès i Vallès.

CAMÍ A PEU, EN BICICLETA, A CAVALL I AMB CADIRA DE
RODES
Segregació de carrils bici en els trams d’accés als nuclis urbans.
Considerar l’arranjament de franges segregades destinades als
cavalls.
Considerar l’arranjament de franges per a les cadires de rodes a
les rodalies dels nuclis urbans.
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9
Olesa de
MontserratAbreraCastellbisbal

CAMÍ A PEU I EN BICICLETA
En aquest tram els recorreguts a peu i en bicicleta coincideixen. Caldrà
tenir en compte les possibles afectacions de l’eixamplament de la C-55 en
el terme d’AbreraA Olesa de Montserrat es recull íntegrament la primera fase del projecte
executiu del Camí del Llobregat elaborat per Lavola el 2015 i finançat per la
Diputació de Barcelona (en procés de licitació). En aquesta fase el camí
està pensat solament per fer-se a peu.

CAMÍ A PEU, EN BICICLETA, A CAVALL I AMB CADIRA DE
RODES
Es recollirà la segona fase del projecte executiu del Camí del
Llobregat a Olesa de Montserrat elaborat per Lavola.
Finalment, i per a la totalitat de tot aquest tram, es considerarà la
segregació d’un carril bici, l’arranjament de franges segregades
destinades als cavalls i, allà on sigui possible, l’arranjament de
franges per a la circulació amb cadira de rodes.

En el terme d’Abrera:
9.1

9.2
9.3

9.4
9.5

Adequació del pas del torrent de la Roca de la Mona (límit
municipal amb Olesa) amb una passera i del camí existent que
creua l’espai de les instal·lacions d’Aigües de Terrassa fins a sota
el pont de la B-40 o Quart Cinturó (0,66 km)
Obertura d’un camí entre la B-40 i la Depuradora d’Abrera (2,60
km) que, entre altres, travessa dos espais propietat de l’ajuntament
d’Abrera
Adequació del camí ja obert entre la depuradora pel damunt del
conducte de les salmorres fins a la riera del Morral del Molí, límit
municipal i comarcal amb Castellbisbal i el Vallès Occidental (1,68
km))
Adequació del pas de la riera del Morral del Molí
Adequació del camí existent fins al Pont del Diable, on s’enllaça
amb el camí ja en funcionament habilitat per l’AMB (3,18 km).
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15. Directori de contactes
Relació de persones i administracions relacionades amb el treball
ACNA, S.L.
Jaume Bonaventura Ivars
630 064 280 / 935 898 705
jaume@acnanatura.cat

Pere Aranda
pere@acnanaura.cat
Guim Bonaventura Bou
guim@acnanatura.cat

Carles Udina i Cobo
660 298 994 / 938 306 994
carles.udina@cat21.cat

Diputació de Barcelona
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Marc Castells i Berzosa

President delegat

934 022 729

ccastellsbm@diba.cat

Turisme

Miquel Forns i Fusté

Diputat delegat

934 022 937

m.turisme@diba.cat

Gerència de Serveis de Turisme

Francesc Vila Albet

Gerent

934 022 975

d.turisme@diba.cat

Oficina Tècnica de Turisme

Xavier Font
Josep Alboquers
Rosa Quirante
Gonçal Luna
Montse Cabo
Paloma Sànchez-Contador
Francesc Xavier Pons
Jordi Vilaseca

Cap
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Cap
Cap
Tècnic Bages-Baix
Llobregat

934 022 970
629 345 085
934 022 222 e. 37628
934 022 222 e. 37244
934 022 222 e. 37226
934 022 195
934 022 190

fontux@diba.cat
alboquersbj@diba.cat
quirantevm@diba.cat

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Espais Naturals i Medi Ambient
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Infraestructures
Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat
Oficina de Gestió Carreteres

Eleuteri Adelantado Guitar

sanchezcontadorep@diba.cat
ponscx@diba.cat

adelantadoge@diba.cat

Oficina de Promoció Turística

Ana M. Sánchez Orensanz

Cap

934 022 966

o.pturistica@diba.cat

Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB
Parc del Llobregat
Consorci del Riu Llobregat

Antoni Farrero

Gerent

932 235 151

Víctor Ténez
Montserrat Arbiol
Aida Munsó

Cap
Tècnic
Arquitecta

932 235 151 ext. 2313 vtenez@amb.cat
marbiol@amb.cat
amunso@amb.cat
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Agència Catalana de l'Aigua – ACA
C/ Provença 204-208 08036 Barcelona

lxgode@gencat.cat

Lluís Godé
José Miguel Diéguez
Àngels Cartes

Tècnic
Tècnic
Cap Gestió Concessions
Tècnics domini públic

935 672 832
935 672 800

Josep Maria Aguiló Saun
Álvaro Freire
Emilio Sànchez

Cap Llobregat-Foix

935 672 800

jaguilo@gencat.cat
afreire@gencat.cat
emilio.sanchezp@gencat.cat

Josep Robusté

Cap Projecte Salmorres

935 672 800

jrobuste@gencat.cat

Xavier Flores

Director General

934 958 000

Santiago Ribas
Anna Benítez

Subdirector General
Secretària

Albert Palomo Cuenca

Cap de Servei de
Planejament i Estudis

935 545 171

Carol Tomás Alfonso

Tècnica

935 674 753

Quirino Vila-Massana

Director de projectes

macartes@gencat.cat

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat Terrestre
Subdirecció Gral. Planificació i Projectes
Viaris
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Barcelona

Responsable
Daniel José Gallego
David Prat
Autoritzacions (Olesa)
Marta Tor Llacuna (Secretaria)
Subdirecció General de Planificació Territorial Josep Armengol Tatjé
Subdirector
i Paisatge
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Ferran Miralles
Tècnic
Barcelona
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Josep Enric Llebot Rabagliati Secretari
Subdirecció Gral. d’Avaluació Ambiental
Sergi Cantó i Jordi
Subdirector
Avinguda Diagonal, 523-525
Cristin
Secretària
Barcelona
Laura Fonts Torres
Servei de Projectes
Maria Mir
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona
Aragó, 244-248, 08007 Barcelona

93 214 70 00
934 958 179

934 445 143
935 547 494
932 147 217

daniel.gallego@gencat.cat
david.prat@gencat.cat
marta.tor@gencat.cat
jarmengol@gencat.cat

enric.llebot@genca.cat
masostenibilitat.tes@gencat.cat
sergi.canto@gencat.cat
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Consell Comarcal del Berguedà
Agència de Desenvolupament del Berguedà Rosa Colomer Oró
Oficina de Turisme del Berguedà (al costat de
la C-16)
Imma Espelt Casas
Carme Cases
Mercè Mateu

Cap de turisme
Tècnica turisme
Gerent Agència

938 222 112
608 138 148
938 221 500

colomeror@adbergueda.cat
turisme@elbergueda.cat

626 637 145

Parc Fluvial del Llobregat
Ruta de les Colònies (Cal Vidal)

Eva Soler

Tècnica

938 380 093

infoparc@parcfluvial.cat

669 381 315

perezmatn@puig-reig.cat

Berguedà. Ajuntaments
Ajuntament de Puig-reig
Centre Quitxalla Excursionista de Puig-reig
(CQUIE)

Toni Pérez (Regidor)

Ajuntament de Gironella

Ajuntament d’Olvan

David Font (Alcalde i
President del CC del
Berguedà)
Josep M. Castellà (Regidor)
Martí Orriols (Alcalde)

castellaaj@gironella.cat
gerent@brunadelspirineus.cat

Ajuntament de la Pobla de Lillet

Vicens Linares (Alcalde)

linarescv@diba.cat

Ajuntament de Castellar de n’Hug

Eduard Coronado

Ajuntament de Cercs

Jesús Calderer Palau
(Alcalde)
Boris Lapuerta Coll

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Ramon Santasusana

667 563 606

coronadofe@diba.cat
caldererpj@diba.cat
borislapuerta@gmail.com
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Consell Comarcal del Bages
Àrea de Turisme

Marc Aloy (Conseller Turisme)
Cristina Rubio
Benjamí Fortuny
Noemí Fosas
Marta Figuls
David Pérez Morera

Gerent
Tècnic

936 930 397
936 930 395-396

marc.aloy@gmail.com
turisme@ccbages.cat

Cap
Tècnica
Operador GIS

936 930 374
936 930 376
936 930 375

fosasfn@ccbages.cat
figulstm@ccbages.cat
perezmd@ccbages.cat

Laia Munts

Tècnic

938 772 231

lmuns@parcdelasequia.cat

Fina Soler
Roser Caus
David Closes

Tècnic
Cap

Esperança Olgado

Tècnic

938 782 300 ext.
11420
938 782 300 ext.
13494
938 784 090

Ajuntament de Sallent

Ramon Rotllan
Anna M. Fernández

Tècnic
Regidora

618 644 840

rotllanmr@sallent.cat
fernandeznnm@sallent.cat

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Genís Frontera

Tècnic

fronteravg@diba.cat

Ajuntament de Balsareny

Josep Soler (aparellador)

938 340 350
699 652 923
938 396 100

Ajuntament de Castellgalí

Oscar Aparicio

Ajuntament de el Pont de Vilomara

Cecilio Rodriguez (Alcalde)

Ajuntament de Navàs

Jaume Casals i Cio (Alcalde)
Gerard Massegú i Blanch (T.
Alcalde)

Àrea de Territori i Medi Ambient

Parc de la Sèquia de Manresa
Fundació Aigües de Manresa

Bages. Ajuntaments
Ajuntament de Manresa. Via Pública i
Mobilitat
Ajuntament de Manresa. Àrea de Territori i
Paisatge
Ajuntament de Manresa. Oficina de Turisme

Primer Tinent d’Alcalde

solermj@balsareny.cat

938 330 021
pont@elpont.cat
938 390 022
massegubg@navas.cat
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Bages. Ajuntaments
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Ajuntament de Monistrol
Ajuntament d’Artés

Ajuntament de Sant Vicens de Castellet

Xavier Racero (T. Alcalde)
Natalia (Secretaria)
Joan Anglada Arumí
(arquitecta)
Joan Miquel (Alcalde)
Ernest Clotet (Regidor
Alcalde)
Oscar Vilarasau (Regidor
Urbanisme)
Eulàlia Sardà (R. Medi
Ambient)
Esther Sánchez (R. Turisme)
Magda Suñer Oliveró
Verònica Huget Puig

raceroex@santfruitos.cat
938 789 700
angladaaj@santfruitos.cat
miguelrj@diba.cat
ernestclotet@hotmail.com
ovilarasau@artes.cat
646 480 290
sardabe@santvi.cat
sanchezme@santvi.cat
sunerom@svc.cat
huguetpv@santvi.cat
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Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consorci de Turisme
Àrea de Medi Ambient
Baix Llobregat. Ajuntaments
Ajuntament de Collbató

Ajuntament d'Esparreguera

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Eugènia Garcia Puig
Laura Garcia Ureña

Gerent
Coordinadora

936 852 400 e..552
676 271 404

turisme@elbaixllobregat.cat

Miquel Domènec

Medi Ambient

936 852 400 e.543

turisme@elbaixllobregat.cat

Miquel Solà
Jordi Serra
Manela Delgado
Patrícia Castro
Maria Teresa Casanovas
Josep Manuel Ortí
Josep Grau

Alcalde
937 770 100
Regidor Medi A. i Turisme 937 779 076
Tècnica Turisme-PromoE 937 770 100 e. 210
Tècnica Medi Ambient

Lídia Quevedo
Emi Carmona
Mariona Masferrer

Tècnica de Medi Ambient
Cap Unitat Mercats i Tur.
Regidora de Turisme

Pilar Puimedon
Iolanda
Miquel Riera
Juan Segado
Josep Contreras

Ajuntament d’Abrera

Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Sant Boi del Llobregat

Jesús Navarro
Antoni Muñoz
Juan Carlos Guix
Albert Roca
Marta Serrano Vila
Ferran Riera
José Ángel Carcelén
Esther Marin

Regidor de Medi Ambient
Tècnic de Medi Ambient

p.economica.collbato@collbato.cat

937 771 801 e. 242
677 590 405
667 521 748
937 771 801

graufj@esparreguera.cat

Alcaldessa
Secretària
Reg. Urbanisme, Obres i
Edificació
Reg. Planejament
Tècnic

937 787 200

aj147.alcaldia@olesam.cat
alcaldia@olesademontserrat.cat

Alcalde
Cap Dep. Urbanisme
Tècnic Medi Ambient
Regidor d’Obres i Serveis
Urbanisme i Mobilitat
Arquitecta municipal
Tècnic de Turisme,
Mercats, Comerç i
consum
Tinent Alcalde
Secretària

937 700 325

comerc@esparreguera.cat
masferrerfm@esparreguera.cat

608 936 586
653 920 409

627 574 712
937 700 325

cortesgj@ajuntamentabrera.org
rocapa@ajuntamentabrera.cat

937 753 752

serranovm@ajuntamentabrera.cat
friera@martorell.cat

936 351 200 e. 287

jcarcelen@santboi.cat
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Vallès Occidental
Ajuntament de Castellbisbal

Remigi Roure

Tècnic Medi Ambient

937 720 225 e.3

remigi.roure@castellbisbal.cat

Altres interlocutors
Parc Natural del Cadí-Moixeró

Jordi Garcia

Director

938 244 151

Inventari de camins del Berguedà

Xavier Campillo

Consultor

650 372 399

Camins ramaders del Berguedà

Ernest Sitges

Ramader

639 985 641

Pla d'Usos de la Baells

Josefina Comelles

Cooperativa treball Cal Riera

Eduard Frias (Navàs)

Consultora
INICIATUR
Particular.

938 210 380
629 309 196
660 480 612

efrias@sme.cat

Ruta de les Colònies
Camí Tramvia de Sang

Tècnica

636552798

annasb.camins@gmail.com

DARP (Oficina comarcal a Berga)

Anna Seuba i Barcons
Ambientòloga especialitzada
en senders i SIG
Miguel Angel Sobrino

Lavola, S.L.

Jordi Codina

Gerent

jcodina@lavola.com

Agència de Desenvolupament del Berguedà

Eduard Barcons

Gerent

661 728 309
938 515 055
659 770 222
938 247 700
650 372 399
666 316 397

jgonzalezarras@hotmail.com

938 725 828

mbici@mbici.cat

Xavier Campillo

Geògraf Expert
en camins

ANDA. Associació per a la protecció de la natura

Jaime Gonzàlez

Mbici. Manresana de Serveis amb Bicicleta
(Té un “producte” turístic basat en el Llobregat)

Víctor Maeso
Josep Tomàs

Empresaris

barconsce@adbergueda.cat
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El Camí del Llobregat 2015 descrit pas a pas
L’any 1973, la clausura del ferrocarril Manresa-Guardiola de Berguedà i la construcció de la presa de la
Baells suposaven la fi d’un mitjà de comunicació que, amb el tren de Guardiola de Berguedà al Clot del
Moro, havia abastat la totalitat del riu Llobregat.
Cent-cinquanta anys abans, el Llobregat havia esdevingut la columna vertebral de la industrialització de
Catalunya aportant l’aigua i l’energia necessàries. La innovació i la voluntat d’uns empresaris i el sacrifici
d’una part de la societat -els obrers de fàbriques i colònies- van dur el país cap a un nou estadi de
desenvolupament que ha configurat les nostres característiques actuals. El procés va ser de dimensions
enormes, recordem que Catalunya fou durant alguns anys la tercera potencia tèxtil del món.
Recuperar, doncs, la continuïtat dels camins del Llobregat –més d’un centenar de quilòmetres aigües amunt
de Martorell– era una qüestió prou difícil. Només cal pensar en les dificultats que hi ha hagut per obrir el
camí de Martorell fins a la desembocadura, uns 25 km, tot i la notable amplada de la llera existent, que
arriba a ser de més d’un quilòmetre, i del fet que el perfil sigui totalment pla. El procés ha suposat més de 15
anys i uns costos notables.
L’encàrrec d’acostar el Camí del Llobregat al riu havia d’afrontar la solució de quatre escanyaments o “taps”.
Només valia plantejar solucions viables, tant tècnicament com econòmicament, d’altra manera es corria el
risc que el projecte acabés als armaris:
1. El tram muntanyós des del naixement del riu a Castellar de n’Hug, fins a Guardiola de Berguedà;
2. L’estret i abrupte congost de Malanyeu i la Nou del Berguedà, entre Guardiola de Berguedà i
Cercs, per la carretera C-16, evitar el qual suposava haver d’ascendir fins a 450 metres de
desnivell per sobre del riu;
3. L’embassament de la Baells, per raons òbvies;
4. El pas del Pont de Vilomara fins a Boades (en municipis del Pont de Vilomara, Sant Vicenç de
Castellet i Castellgalí) per haver d’adscriure vianants i ciclistes a l’estreta i transitada carretera
BV-1229.
Certament, aigües avall s’havien detectat dos taps més entre Monistrol de Montserrat i Martorell:
1. Un a Olesa de Montserrat (entre la Puda i l’antic pont de la Colònia Sedó)
2. Un altre a Abrera, on cal obrir-se pas vora el riu perquè la BV-1201 és del tot inviable
Però en redactar el present treball aquests dos problemes havien estat objecte d’una primera dotació
pressupostària, de manera que el proper estiu de 2016 ja seran transitables a peu. És a dir, d’aquí a pocs
mesos es podrà transitar sense interrupció pels 45 km del riu entre Montserrat i el mar.
Referències descriptives utilitzades en aquest estudi
Referències
Dreta i esquerra (relatives als
marges i riberes del riu)

Criteri seguit
L’ús dels adjectius dret o dreta i esquerre o esquerra aplicats al context
del riu es fa sempre segons la direcció de l’aigua, seguint els convenis
geogràfics, és a dir, el punt de vista de la descripció es fa mirant riu
avall.

Direcció de la descripció

La seqüència descriptiva es fa tothora seguint el curs de l’aigua, des del
naixement fins a la desembocadura, de nord a sud.
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Índex dels documents descriptius
Com s’ha abordat la descripció. Agrupament dels trams
1. Els trams estan descrits de manera agrupada tenint en compte el context regulador i la tipologia dels
camins de base sobre els que es proposa actuar. D’aquesta manera, per exemple, els municipis de
Castellar de n’Hug, la Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà formen una agrupació específica
2. Per tal de contextualitzar les actuacions s’ha ofert informació específica de cada tipologia, per la
qual cosa abans d’entrar en la descripció dels trams hi ha textos relatius als camins ramaders, als
traçats del ferrocarril desapareguts i altres
3. Finalment, s’ha tingut en compte la realitat comarcal, de manera que pràcticament sempre les
descripcions s’adscriuen en comarques separades.
1. El Camí del Llobregat al Berguedà
Recuperació del camí ramader entre Castellar de n’Hug i Cercs
Recuperació del traçat del “carrilet”, el ferrocarril de via estreta Manresa-Berga-Guardiola de
Berguedà
El Camí del Llobregat i l’embassament de la Baells
1.1 El camí ramader entre Castellar de n’Hug, la Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà
1.2 El congost de Malanyeu
1.3 L’embassament de la Baells
1.4 Sant Quirze de Pedret Berga Cal Rosal (Via verda del Llobregat)
1.5 Cal Rosal-Gironella (Ruta de les Colònies)
1.6 Puig-reig
2. El Camí del Llobregat al Bages
Recuperació del traçat del “carrilet”, el ferrocarril de via estreta Manresa-Berga
2.1 Navàs-Gaià (Ruta de les Colònies)
2.2 Balsareny-Sallent
2.3 Artés, Calders i connexió amb Moià i el Moianès
2.4 Navarcles-Sant Fruitós de Bages-Artés-Talamanca
2.5 Manresa, centre neuràlgic del Llobregat
2.6 El Pont de Vilomara-Castellgalí-Sant Vicenç de Castellet
3. El Camí del Llobregat al Baix Llobregat
El Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Projecte Marc de l’Espai Llobregat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB
3.1 Esparreguera-Collbató
3.2 Olesa de Montserrat
3.3 Abrera
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Camí del Llobregat 2015. Resum quilomètric per comarques i municipis, import total de les
intervencions i cost per quilòmetre
Tram
Berguedà
Bages
Baix Llobregat
Total Camí del Llobregat

Distància (km)
65,618
56,648
18,264
140,530

Castellar de n'Hug
La Pobla de Lillet
Guardiola de Berguedà
La Nou de Berguedà
Cercs
Olvan
Avià
Casserres
Gironella
Puig-reig
Berguedà

6,177
8,228
7,359
2,241
18,694
2,319
2,412
2,640
4,833
10,655
65,618

Gaià
Navàs
Balsareny
Sallent
Artés
Calders
Navarcles
Sant Fruitós de Bages
Manresa
El Pont de Vilomara
Sant Vicenç de Castellet
Castellgalí
Castellbell i el Vilar
Monistrol de Montserrat
Bages

3,621
1,066
8,255
8,638
1,140
0,038
2,899
7,166
0,840
3,672
3,439
3,368
7,469
5,037
56,648

Esparreguera
Olesa de Montserrat
Abrera
Baix Llobregat

4,067
7,871
6,326
18,264

Import
(IVA inclòs)
4.821.789,50
3.647.182,00
2.113.144,00
10.582.115,50

Cost €/ km
(IVA inclòs)
73.482,73
64.383,24
115.699,96
75.301,47

123

Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat. Juliol - novembre 2015

1 El Camí del Llobregat al Berguedà
Els llargs 180 km del Camí del Llobregat tenen el seu inici a la població de Castellar de n’Hug. Castellar és
el cap d’un municipi de la comarca del Berguedà situat a 1 395 metres d’altitud, al límit amb el Ripollès. Hi
neix el Llobregat. El terme té una superfície de 47,12 km² i una població (l’any 2014) de 159 habitants. Des
de les Fonts del Llobregat (1 295 m) fins a la desembocadura al Prat de Llobregat s’escola l’aigua del riu
que ha vertebrat l’economia i el caràcter de Catalunya durant centenars d’anys.
Amb la seva més que modesta longitud, 170 km, i un més que escàs cabal mitjà (a Martorell: 20,77 m³/s)
abasta una superfície de conca de 4.948,3 km² i recull la major part de l’aigua d’escorrentia de les
comarques de Berguedà, Bages i Baix Llobregat.
Resum del pressupost del Camí del Llobregat 2015 al Berguedà
Inclou la consolidació del camí i les actuacions necessàries; import en euros IVA inclòs.
Berguedà
Castellar de n'Hug
La Pobla de Lillet
Guardiola de Berguedà
La Nou de Berguedà
Cercs
Olvan
Avià
Casserres
Gironella
Puig-reig
Total Berguedà

Quilòmetres
per municipi
6,177
8,228
7,359
2,241
18,694
2,319
2,412
2,640
4,833
10,655
65,618

Total per
municipi
767.654,25
483.032,00
611.624,75
430.790,25
1.353.203,50
70.149,75
91.113,00
104.060,00
279.298,25
630.863,75
4.821.789,50

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
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Recuperació del camí ramader entre Castellar de n’Hug i Cercs
Com s’ha esmentat àmpliament en les pàgines introductòries del treball, la llei estatal 3/1995 de 23 març de
Vies Pecuàries estableix la legislació bàsica i el règim jurídic dels camins ramaders. La competència sobre
les vies pecuàries és de les Comunitats Autònomes i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull aquesta
competència en el seu article 9, tot o que no s’ha desenvolupat cap document legislatiu que adapti la llei
estatal.
Les vies pecuàries són bens de domini públic de les Comunitats Autònomes i, en conseqüència,
inalienables, imprescriptibles i inembargables.
El Capítol III (Desafectacions i modificacions del traçat) limita els supòsits de desafectació a aquelles vies o
trams que, a més de no ser apropiades per al trànsit del bestiar, no siguin susceptibles dels usos
compatibles i complementaris que preveu la Llei. Cita textualment que:
Les modificacions del traçat -prèvia desafectació- hauran de garantir sempre el manteniment de la integritat
superficial i la idoneïtat dels itineraris i els traçats a fi i efecte de preservar-ne I'ús públic.
El Capítol IV (Ocupacions i aprofitaments de les vies pecuàries) regula les ocupacions temporals i els
aprofitaments sobrers dels camins ramaders. Les ocupacions es limiten a un termini no superior als 10 anys
sense perjudici de noves renovacions. En conseqüència:
Totes les administracions públiques o privades que amb les seves accions o actuacions rectifiquin o
ocupin, ni que sigui provisionalment, el traçat dels camins ramaders estan obligades a substituir-los i a
mantenir la integritat superficial i la idoneïtat dels nous traçats.
D’aquest capítol se’n deriven conseqüències definitives i inapel·lables per a tots aquells casos en què l’acció
pública hagi actuat sobre el traçat de les velles carrerades sense mantenir-ne llur integritat i permeabilitat.
Veieu la cartografia temàtica dedicada expressament als traçats dels vells camins ramaders.

Castellar de n’Hug. Llibre Mil anys pels
camins de l’herba, de Ferran Miralles.
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Recuperació del traçat del “carrilet”, el ferrocarril de via estreta ManresaBerga-Guardiola de Berguedà
La línia de via estreta Manresa-Berga-Guardiola va néixer amb el nom de Tranvía o Ferrocarril Económico
de Manresa a Berga. Es preveia amb una amplada de 750 mm que posteriorment seria d'un metre just (és a
dir, 1 000 mm, l’ample espanyol és de 1 672 mm, l’internacional de 1 435 mm). Les obres comencen el
1881. El 1885 es va inaugurar la línia de Manresa a Puig-reig i dos anys després el tren arribava a l’estació
d’Olvan-Berga a Cal Rosal. El 1904 es va enllestir la línia fins a Guardiola de Berguedà. Anys més tard, el
1919, la línia va ser comprada per la Companyia General dels Ferrocarrils Catalans.
Entre Manresa Nord i Olvan (l’estació de Berga situada a Cal Rosal) la línia feia 49.5 km i tenia 10
estacions, a més de diversos baixadors. Entre Olvan i Guardiola de Berguedà la línia tenia 21.4 km i 5
estacions. Finalment, des de Guardiola de Berguedà una línia d'11.5 km i 600 mm d’amplada arribava a la
fàbrica Asland del Clot del Moro.
La primera línia a ser clausurada en l’eix del Llobregat va ser la de la Pobla de Lillet, el 1963 (en part ha
estat recuperada pel Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat, de 3,5 km entre la Pobla de Lillet i el Clot del
Moro). Una dècada després, entre 1972 i 1973, es va tancar el servei ferroviari entre Manresa i Guardiola de
Berguedà. La seva desaparició va ser viscuda com una pèrdua en l’imaginari popular.

Estació Figols-Les Mines, al nucli de la Consolació
de Sant Salvador de la Vedella (Cercs), ara sota
l’aigua de l’embassament de la Baells.

El tren a Gironella acomboiat per una màquina dièsel
(Volts dels anys 1960. Arxiu ARB).

A la dreta, enderrocament de l’emblemàtica estació de
Cal Rosal. (Arxiu ARB)
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Estacions de la línia Manresa-Cal Rosal a partir de l’Ametlla de Merola (Berguedà)
Al Berguedà, la línia recorria 19,6 km, tenia quatre estacions i diversos baixadors.
Estació
Baixador de l’Ametlla de Merola
Apartador de la colònia Vidal. S’hi conserva l’edifici de viatgers
Estació de Puig-reig. S’hi conserva l’edifici de viatgers
Baixador de Puig-reig
Baixador de cal Prat
Baixador de Viladomiu
Estació de Gironella
Estació d’Olvan a Cal Rosal.
Feia funcions d’estació de Berga. Enllaç amb el tram a Guardiola de
Berguedà

Punt km
30.050
33.500
37.055
38.663
39.523
42.028
45.170
49.478

Estacions de la línia Cal Rosal-Guardiola de Berguedà
La línia de 21.4 km, disposava de cinc estacions i d’un apartador de mercaderies
- Olvan-Berga
- La Baells
- Cercs
- Fígols
- El Collet (Mercaderies)
- Guardiola de Berga. S’hi conserva l’edifici de viatgers, que allotja una exposició sobre el ferrocarril a
Catalunya.
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Estacions de la línia Guardiola de Berguedà-la Pobla de Lillet
La línia tenia 11,430 km de recorregut, disposava de quatre estacions i d’un carregador de carbó. Des de
Guardiola de Berguedà, 721 m, fins al Clot del Moro, 936 m, el pendent mitjà era de 18,9 mil·lèsimes, hi
havia trams de pendent de 42 mil·lèsimes (del tot inusual).
- Guardiola de Berguedà. Correspondència amb el tren d'Olvan
- Riutort-Gavarrós
- La Pobla apartador. Hi arribava l'aeri de les mines de Catllaràs.
- La Pobla de Lillet
- Castellar de n’Hug (en realitat, el Clot del Moro, Castellar quedava a 6 km a peu)

Estació de la Pobla de Lillet, 1948. Arxiu Cuyàs

Foto: Josep Bancells

Informació i imatges provinents de documentació diversa, entre ella, Viquipèdia, Eudald Serra “La viabilitat
econòmica del ferrocarril de Manresa a Olvan”. L’Erol, Carles Salmerón i Bosch “El Tren de la Pobla de
Lillet. Història del ferrocarril Guardiola-Castellar de N'Hug”
128

Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat. Juliol - novembre 2015

Antecedents de recuperació del traçat 2002-2011
Des del seu tancament, a finals de 1973, el traçat de l’antic ferrocarril ha estat a bastament oblidat, eliminat
per l’eixamplament de carreteres, per la urbanització i, sobretot, per la construcció de l’embassament de la
Baells (1973-1976).
El Consell Comarcal del Berguedà sospesa des de l’any 2002 la possibilitat de recuperar el traçat del
ferrocarril com a via verda. El juny de 2010 es presentava l’estudi tècnic que es comenta a continuació, i el
juny de 2011 es demanava que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona sufraguessin el cost
del la seva execució. Entre els obstacles amb què es trobava el projecte es feia constar la qüestió de les
expropiacions; en aquells moments es disposava d’informació cadastral sobre els terrenys del traçat que no
són propietat de l’empresa pública Ferrocarriles Espanyoles de Via Estrecha (FEVE), però aquesta no
aconseguia localitzar la documentació de les seves titularitats.
Si es volgués recuperar el traçat seria, per tant, obligat l’acord amb la propietat dels terrenys del traçat antic
(FEVE) i amb les propietats de les obligades desviacions a què caldrà recórrer.
El projecte “Acondicionamiento del trazado del antiguo ferrocarril como vía verde”
Dies abans de lliurar el treball a la Diputació de Barcelona el Consell Comarcal del Berguedà ens posa en
contacte amb Xavier Campillo, consultor de l’ens, que ens passa l’annex cartogràfic del projecte
“Acondicionamiento del trazado del antiguo ferrocarril como vía verde (Tramo: Pedret-Navàs)”, un encàrrec
del Consell Comarcal signat en data juny de 2010 per Roger Bruguera Vilalta.
El projecte estava valorat, segons notícies de premsa (Regió7, 2012.08.06) en 4,9 milions d’euros.
Tot i que el present treball ha contemplat i incorporat, quan era indicat, el traçat recuperable del ferrocarril,
s’ha contrastat la proposta de l’any 2010 amb les següents observacions:
1) S’inicia en el derruït pont sobre el Llobregat ,cota 527, entre la presa de la Baells i el pont medieval
de Sant Quirze de Pedret. No es planteja reconstruir el pont ni recuperar els 820 metres aigües
amunt del traçat que mor a l’espectacular presa de la Baells on s’enllaçaria amb els camins de la
presa que vénen de Berga.
2) La via proposa alternatives al traçat original degut a les carreteres i obres que s’hi han fet
posteriorment.
a) A cal Marçal (Puig-reig) travessa un jardí per no voltar per la vorera del carrer
b) A l’arribar al polígon industrial de Cal Vidal (km 21,8) es desvia del traçat original i requereix
obres d’excavació i explanació fins al km 22,8, on recupera el traçat. El recorregut del Camí
del Llobregat 2012 s’ajusta en aquest tram al traçat original i s’ha mantingut en aquest
treball
c) Del km 23.9 al 24.15 (250 metres) s’ha indicat “Estabilització del talús i la plataforma” però
la plataforma ha estat sepultada per les obres de l’Autopista C-16 i cal fer una intervenció
important (indicat en aquest treball per l’actuació “EXR 333”)
d) Estrictament, aquest és l’únic punt que impedeix recórrer el traçat del ferrocarril. En tota la
resta la plataforma està conservada, això sí, plena de bardisses i rocs, llevat els creuaments
de l’autopista C-16, els molts trams urbans (Gironella, Puig-reig), i d’altres ja arranjats per a
vianants i ciclistes, com el tram de Pedret a cal Rosal, o de Puig-reig a la fàbrica Viladomiu.
e) Del km 25.1 al 26.3 abandona el traçat original –que és un camí condicionat i amb baranes–
per baixar a l’Ametlla de Merola, voltar-la i tornar a pujar, precisament el que ha intentat
resoldre el present projecte respecte del recorregut inicial del 2012
Fora interessant conèixer el projecte complet, amb la memòria i el pressupost, així com el
cost de la mateixa redacció del projecte.
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Consideracions sobre la factibilitat dels projectes
Amb prudència, per la impossibilitat de contrastar la informació, és necessari fer consideracions generals i
generalitzables sobre la factibilitat de projectes com l’Acondicionamiento del trazado del antiguo ferrocarril
como vía verde (Tramo: Pedret-Navàs).
Essent absolutament comprensible l’entusiasme que porta a impulsar aquestes iniciatives, l’experiència
demostra que han de congriar un contingent suficient de sinèrgies i complicitats o acaben no fent-se
possibles, amb el consegüent malbaratament de recursos, expectatives i il·lusions del teixit social.
Tot i que en la presentació del 2011 el president del Consell Comarcal del Berguedà parlava d’unir el
projecte amb la ruta del Tramvia de Sang –actualment ja uneix Berga i Cercs– opinem que una proposta
d’aquestes característiques no pot ser contemplada per una sola comarca. És molt difícil sortir-se’n si nó es
pensa a escala nacional, amb la màxima magnitud possible, en aquest cas, afegint-hi el Bages i la resta de
connectivitat que suposaria l’obertura del Camí del Llobregat entre Castellar de n’Hug i el Prat de Llobregat.
Trams recuperables del traçat del tren Manresa-Berga-Guardiola de Berguedà i Guardiola de
Berguedà-La Pobla de Lillet
1. Entre La Pobla de Lillet-el Clot del Moro i Guardiola de Berguedà el traçat ha estat ocupat per la
carretera B-402. En resten algunes raconades que s’aprofiten per al pas del Camí del Llobregat
2. Guardiola de Berguedà-La Baells. Aquest tram ha desaparegut pràcticament del tot per l’ampliació
de la carretera C-16 i la construcció de l’embassament de la Baells. El camí n’utilitza alguns ponts i
franges que discorren pel costat de la carretera
3. Peu de la presa de la Baells-Cal Rosal. Un dels pocs trams del traçat antic que s’ha conservat en la
seva integritat. Rep el nom de “Via verda del Llobregat”
4. Cal Rosal-Gironella-el Guixaró-Puig-reig. Se n’aprofiten diversos trams.
5. Puig-reig-L’Ametlla de Merola. Se n’aprofiten diversos trams
Veieu la cartografia temàtica dedicada expressament al recorregut de l’antic ferrocarril.
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El Camí del Llobregat i l’embassament de la Baells
Obra d'enginyeria hidràulica construïda entre els anys 1973 i 1976; embassa l'aigua del Llobregat i de la
riera de Vilada o Merdançol per a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Nega una superfície de 365 ha
dels termes municipals de Cercs, Vilada i la Quar i la seva capacitat és de 115 hm cúbics. La presa de
contenció de l'aigua és un mur de formigó de 112 m d'altura i 22 m de gruixària, amb una curvatura de 302
m. Sota la presa es va construir una central hidroelèctrica per a la producció d'energia.

Des de 1990, l’entorn de l’embassament disposa d’un
pla d’aprofitament turístic basat, principalment, en les
activitats nàutiques de Cercs i Vilada i en el Centre
d’interpretació de l’embassament de la Baells, des d’on
es visita la presa i les seves instal·lacions. Aquesta
darrera proposta va acollir 960 visitants l’any 2012.
Conseqüències de la construcció de l’embassament per als camins del Llobregat.
La seva construcció va provocar el desplaçament de moltes famílies del poble de Sant Salvador de la
Vadella i de cases disseminades cap a un poble de nova construcció, Sant Jordi de Cercs, i el tancament de
la línia ferroviària de Guardiola de Berguedà a Cal Rosal (Olvan). Alhora, es perdien tots els camins rals i
ramaders que discorrien prop de la ribera i va obligar a traçar un bon nombre de quilòmetres nous de
carreteres i a construir el pont nou de Vilada.
L'embassament de La Baells va comportar un evident impacte en els municipis afectats, especialment en el
de Cercs. L’aigua van negar una extensa part de la vall del Llobregat i de la zona de la riera de Vilada, les
úniques zones de conreu que existien a la zona, el poble de Sant Salvador de la Vedella quedà totalment
submergit així com l'antic nucli de la Baells i la seva notable església romànica.

Fonts i fotografies documentals: Ajuntament de la Baells
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1.1 El camí ramader entre Castellar de n’Hug, la Pobla de Lillet
i Guardiola de Berguedà
Context

El traçat a peu determinat per l’estudi de 2012 s’allunya molt del riu a partir de la Pobla
de Lillet. Altrament, no es pot seguir amb bicicleta, de manera que aquesta modalitat
s’havia d’adscriure a les carreteres BV-4031 i BV-402.
Era imperiosament necessari trobar una solució i aquesta passa per la recuperació del
camí ramader.

Municipis

Castellar de n’Hug
La Pobla de Lillet
Guardiola de Berguedà

Referències
(WP)

Castellar de n’Hug:
PC 1373, EX 1360 A 1300, EX 1275 A 1236, PC 1206, EX 1190, PLA 1150, EX 1118,
EXC 1010, EXR 980, BAR 1015, BAR 1049, PC 950, BAR 929
La Pobla de Lillet:
EXR 920, EX 830, OCU 842, OCU 795, PONT 803, PI 798, EXR 801, PI 795, ESTACIO
RIUTORT, CAMI RAL, PC 786, PONT 780, GU 780
Guardiola de Berguedà:
GU 767, EXC 765, GU 752, GU 749, EXC 743, GU 744, PI 734, EX 730, PONT PENJAT,
PI 687, EXC 684, BAR 693, EXC 682, PONT 682

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Castellar de n’Hug: 767.654,25
La Pobla de Lillet: 483.032,00
Guardiola de Berguedà: 611.624,75

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
Comentari sobre les actuacions OCU 795 i GU 795
Aquests WP fan referència a la presumible ocupació del traçat original del camí ramader pel càmping
L’Espelt, en el terme de la Pobla de Lillet. Així ho indica la documentació consultada i la configuració del
relleu i la vegetació. El traçat discontinu marca el traçat original d’aquesta via pecuària.
Cas que fos així, els gestors del projecte podrien demanar que la desviació proposada pel present treball fos
assumida pels propietaris de l’establiment privat.
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Utilització del camí ramader i adequació del traçat
El Camí del Llobregat 2015 utilitza durant els primers quilòmetres de recorregut el camí ramader que unia
Castellar de n’Hug amb Cercs i Berga. Com s’ha comentat abans, els camins ramaders són vies pecuàries
públiques amb drets imprescriptibles i inalienables. Aquest fet és de cabdal importància per donar cobertura
argumental a la proposta de traçat definida en aquest document i negociar el pas amb el titular del camí,
l’ACA (veieu nota al resum introductori del tram.)
Certament, el camí determinat l’any 2012 per ser fet a peu no presenta cap problema en el municipi de
Castellar de n’Hug. Té la virtut que passa per les fonts del Llobregat i que, després, segueix fidelment el riu
travessant paratges emblemàtics com el Pas de l’Ós. Ara bé, aigües avall de la Pobla de Lillet no hi ha cap
camí proper al riu amb continuïtat fins a Guardiola de Berguedà (si no és que es passa per la carretera). El
camí determinat el 2012 utilitzava la xarxa de camins senyalitzats del Berguedà, que s’allunya molt de
l’aigua de manera que els 17 km de recorregut del riu n’acaben essent 21 a peu.
Cal afegir-hi, a més, que la proposta de 2012 no es pot fer amb bicicleta i que s’havia d’adscriure a la
carretera BV-4031 fins a Guardiola de Berguedà. L’itinerari resultant, de 21 km, no té res a veure amb un
camí de riu.
En conclusió, és imperiosament necessari habilitar un nou traçat apte per a caminants i ciclistes i la solució
millor, potser l’única possible tècnicament i per evitar negociacions de pas o expropiacions, és utilitzar el
camí ramader.
Tram Castellar de n’Hug, la Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà
Era ben coneguda l’existència d’un camí ramader al llarg de la vall, és a dir, prop del riu. Tot i que en teníem
tracks georeferenciats es va confirmar la informació amb altres fonts. Es disposava de documentació recent
sobre inventaris dels camins ramaders (Fundació Món rural, F. MIRALLES, X. CAMPILLO i altres) un dels
quals coincidia (només amb algunes imprecisions dels “tracks”) amb el camí trobat, confirmat a la vegada
per les referències del ramader i pastor Ernest SITGES.
Amb la mediació del Consell Comarcal del Berguedà (Rosa COLOMER) i de l’Oficina comarcal del DARP
(Miguel Angel SOBRINO) es va poder tenir accés als plànols de l’ICONA dels anys 1970 que habitualment
els incorporaven. Són uns plànols deficients, però s’hi va poder confirmar l’itinerari exacte, que es va fer
caminant sense problemes en un sol matí de juliol. Sorprenentment, està perfectament conservat (encara hi
van circular ramats fins al canvi de segle), només amb algunes interrupcions que originen les intervencions
que caldrà fer per a recuperar-lo creuant les carreteres BV-4031 i BV-402.
La part alta del camí està ocupada per la canonada de la central hidroelèctrica del Clot del Moro. És una
concessió propietat de l’ACA de la que, fins a la data que se’n va parlar, no n’era conscient. Lògicament,
cent anys enrere, la conducció no va trobar oposició perquè generava llocs de treball. Per cobrir legalment
la concessió, el camí ramader es devia adscriure a la Confederació Hidrogràfica –irregularment perquè són
imprescriptibles i inalienables. Pels traspassos de la conca del Llobregat a la Generalitat, avui la titularitat
correspon a l’ACA.
Paradoxalment, ara passa a l’inrevés: la recuperació del camí esdevé necessària per al manteniment de la
canonada, que pateix de freqüents fuites pendents d’arreglar.
Els primers 17,8 km de recorregut entre Castellar de n’Hug i Guardiola de Berguedà s’han mantingut
pràcticament alliberat, fins i tot quan el camí ramader havia estat ocupat per la carretera B-402 ha resultat
que, posteriorment, les obres de millora que s’hi van realitzar fa alguns anys han tornat a alliberar-los.
Els inevitables talls que han restat de tot plegat s’han evitat sense haver de travessar la carretera, aprofitant
els ponts, fent com un cosit. Al camí ramader cal afegir el camí ral, igualment perdut i ocupat, sense
alternativa, per les carreteres. Cal insistir que mai s’hauria d’haver produït la seva ocupació sense reparació.
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Detall de les actuacions
PC 1373
A Castellar de n’Hug, el camí ramader és creuat dues vegades per la carretera BV-4031, pel que per a
evitar fer dos ponts es considera millor desviar-lo uns metres i no creuar-lo, anant a buscar la cruïlla de
l’accés a Castellar, on la IMD encara és més baixa (80 metres d’explanació en roca just per sobre de la
carretera) i fer en aquest accés a Castellar un pas de vianants aprofitant que ja hi ha un stop (IMD de
l’accés, molt baix: 428). Amb això el camí se situa a sota de la carretera BV-4031.

S’aprecia el forat del camí
ramader. Al fons la cruïlla de
la que surt l’accés a Castellar
a la que cal arribar per creuar
la carretera. Es voltaria per
la dreta amb un pas zebra i
se seguiria cap a l’esquera a
l’altra banda, a sota, de la
carretera. Al fons el
Puigllançada 2 404 m

EXR 1360 a 1300
Durant 160 metres el camí baixa paral·lel a la carretera, per sota, al nord. En aquest tram i en els 90 metres
següents (250 metres) fins retrobar el camí ramader original s’ha de fer la plataforma del camí de 3 metres
d’alçada en terreny rocallós. El desnivell és de 25 metres, i el pendent el 10%.

Un dels dos senyals de fa
alguns anys que es van
trobar indicant que es tracta
d’un camí ramader.
El camí es veu perfectament.
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EXR 1275 a 1236
En els 500 metres que separen la intervenció anterior d’aquesta calen alguns retocs a la roca. S’inclouen en
aquesta actuació.
En aquest tram entre les cotes 1 275 i 1 236, el camí descendeix amb gran pendent, gens important pel
ramat, però feixuc fins i tot per a vianants, impossible en bicicleta. Cal fer una explanació de 400 metres
amb un pendent resultant del 10% per superar el desnivell fent llaçades pel bosc, segons el rocam. El
trajecte s’ha de definir amb molta cura per algun expert i el maquinista ha de ser-ho igualment.

S’arriba a la cruïlla on hi ha una ermita. Arribats aquí amb totes les anteriors actuacions completades des de
Castellar de n’Hug, en bicicleta ja no cal obligadament l’alternativa de cal Ros per a evitar la carretera BV4031.
Seguint avall, a l’arribar a la cruïlla de la carretera (1 236 m) es pot anar per la pista asfaltada que hi ha al
nord i a la dreta a la Farga Vella cap a les Fonts del Llobregat. A l’esquerra surt l’alternativa de ca la Beneta
per a les bicicletes que volen evitar la carretera BV-4031. Aquesta durà fins a la Farga Nova/ Sant Vicenç de
Rus (1 061 m), tot esperant que es facin les actuacions “PC 1206”, “EX 1190”, “PLA 1150” i “EX 1118” per
recuperar el camí ramader ocupat per la canonada de la central hidroelèctrica del Clot del Moro, existent fins
a aquest indret.
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Herències urbanístiques
A la Farga vella (cota 1 200 m, just sota les Fonts del Llobregat) el magnífic pont romànic sobre el Llobregat
va ser escapçat els anys 1960 per la construcció del menjador d’un hotel. Per no dir que s’havia inutilitzat, té
un desviament que passa pel costat de les bombones de butà. Cal esmentar-ho perquè la finalitat del Camí
del Llobregat s’emmarca en maneres totalment oposades i per sensibilitzar els agents socials front a
actuacions com aquestes.

Restitució del pont romànic/ medieval
La restitució del pont al seu estat original no es considera dins d’aquest projecte; pertany a una recuperació
arqueològica que és competència de la Generalitat de Catalunya.
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Imprescriptibles i inalienables
La segona part del Camí ramader discorre des de la Farga vella (1 236 m) fins al Clot del Moro (cota 950 m),
on el camí ramader està ocupat al llarg de 4.1 km per la canonada de la central hidroelèctrica homònima.
Dies desprès, consultant amb l’ACA qui n’era el concessionari, es va descobrir que el titular del camí
ramader era la mateixa ACA. Fa uns cent anys, quan es va fer la central, ningú va posar cap esmena al
traçat a causa dels llocs de treball que produiria. Com que, legalment, la central requeria una concessió per
aprofitar el camí ramader ja existent, curt i ben traçat, la Confederació Hidrogràfica se’l deuria inscriure irregularment- a primers del segle passat a títol de propietari. Els traspassos de la conca del Llobregat
(exclusiva de Catalunya) durant la transició el van adscriure a l’ACA.

La canonada te fuites que obligarien a la Central habilitar el camí ramader per a arranjar-la en la seva
totalitat, el que no es fa pel horitzó d’inversions a curt termini que prima actualment (enginyeria financera).
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PC 1206
A la Farga Vella el camí ramader passa al marge dret del riu Llobregat per un pontet i troba la canonada.

70 metres aigües avall d’aquest pontet es troba el pont romànic/ medieval que es passa pel costat (no cal
travessar-lo), i es travessa la carretera BV-4031.
A part d’arranjar el talús de la carretera que ha tallat el camí, cal fer un pas de vianants (IMD de la BV-4031,
baix: 1 327). És una actuació similar a la “PC 1373”, però molt més simple perquè el desnivell és petit (1.5
metres)
El traçat porta a la canonada
de la Central hidroelèctrica
del Clot del Moro. Fins allà,
la carretera baixa amb un
pendent més suau (el 6%)
que el camí ramader, molt
més curt però costerut (un
10%).
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EXR 1190
Travessada la carretera cal sortejar la canonada sense sortir del camí, com passa en una foto precedent o
com es veu a les dues fotos següents.

La canonada, al mig del camí en molts trams, obliga a un seguit d’arranjaments per a mantenir els 3 metres
d’ample, per a travessar-la o per passar-hi per sota, com a la foto anterior.
S’inclouen aquí tots les arranjaments del camí ramader d’aquest tipus, entre el pas PC 1206 a la Farga Vella
i la Farga Nova - Sant Vicenç de Rus, d’una distància d’ 1.3 km excepte els dos específics que seguiran
“PLA 1150” i “EXR 1118”.
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Entre la Farga Vella i la Farga Nova, l’arranjament del camí ramader no és especialment complex.
PLA 1150
Plataforma paral·lela a la canonada de 15 metres de llargada.
EX 1118
La canonada evita un torrent amb un tram aeri (similar al de la foto anterior). El camí ha de fer una llaçada
cap el barranc de 15 metres i 10 per a tornar a la canonada, explanant amb pendent constant seguint el
relleu.
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Alternatives per a bicicletes mentre es va recuperant el camí ramader
Atès que tant el pas per les Fonts del Llobregat com el de l’Ós no són ciclables, per a evitar ús obligat de la
carretera BV-4031 és possible, des de Castellar mateix, voltar per la pista de la Collada de cal Ros (1 366
m) cap a ca la Beneta (1 160 m) i més avall, la Farga Nova - Sant Vicenç de Rus (1 065 m). La pista forestal
evita la carretera BV-4031 amb l’inconvenient que s’allunya del riu i que no permet anar a visitar les Fonts
del Llobregat.

La pista de cal Ros per evitar la BV-4031, volta a l’est i al sud, allunyant-se del riu. En blau fosc el camí ja
existent, només apte per a vianants, en lila el camí apte per a bicicletes i vianants, també existent.
Arranjar els dos primers quilòmetres del camí ramader -fins a la cruïlla de la petita ermita que hi ha sobre la
Farga Vella (1 235 m)- és simple i econòmic. Es podria fer de seguida com a tram prioritari. Iniciant el
trajecte per aquest camí, des de la Farga Vella ja es poden anar a visitar les Fonts del Llobregat, si be
tornant pel mateix lloc (a 900 metres de distància, gairebé tots ciclables).

A la vegada, en lloc de seguir carretera BV-4031 avall, es pot anar per una pista més apropada al riu, per ca
la Beneta i d’aquí ajuntar-se amb la pista que baixa de cal Ros, i així fins a la Farga Nova i Sant Vicenç de
Rus. Això permetria allargar l’arranjament del segon tram del camí ramader, de 560 metres de llargada,
més laboriós per la presència de la canonada.
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Una vegada arranjat el segon tram del camí ramader, entre la Fraga Vella (1 235 m) i la Farga Nova (1 065
m), ja no caldrà mantenir l’alternativa de ca la Beneta, en bicicleta es podrà passar ben a prop del riu.

En blau fosc el camí ja existent només apte per a vianants, en lila el camí apte per a bicicletes i vianants.

A la Farga Nova i Sant Vicenç de Rus comença el tercer tram del camí ramader. Primer cal travessar el
torrent de Rus, trivial per a un ramat o un excursionista (en aquest punt coincideix amb l’itinerari a peu del
2012, en blau marí), però no per a bicicletes. La primera solució per evitar el torrent de Rus seria anar a
buscar, 300 metres enllà, la carretera BV-4031 que discorre per un terreny molt suau i fer una calçada
lateral a la carretera de 3 metres d’ample al llarg de 600 metres. És la intervenció EXC 1050.
Una altra solució per evitar el torrent de Rus seria passar-lo pel damunt, aprofitant-se de la canonada i
habilitar un pas en el pont amb que la canonada salva el torrent de Rus. És un pont d’entre 14 i 20 metres
d’alçada sobre el riu i 65 metres de llargada (PONT 1049; BAR 1049). El pont fa 4 metres d’ample. Un
atractiu notable. La llargada d’aquest tercer tram és de 560 metres.
Sense tenir en compte els costos i si l’estructura del pont ho permet, aquesta és l’opció més suggerent.
Està clar que la recuperació del camí ramader no impedeix utilitzar com a alternatives el recorregut per cal
Ros ni per ca la Beneta, l’entorn convida a repetir més vegades el recorregut.
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El pas de l’Ós
El quart tram del camí ramader requereix superar el pas de l’Ós per sobre i de baixada. Son 1 800 metres
d’arranjament també obligats si es vol evitar la BV-4031.
En els primers 500 metres es podria optar entre fer un lateral paral·lel a la BV-4031, per un relleu encara no
molt abrupte, o seguir estrictament el camí ramader sota la carretera. Això suposa, a la vegada, arranjar un
altre pont, més petit, de 25 metres de llarg amb 3 metres d’ample. És la intervenció BAR 1 015.

El pont BAR 1 015 des de
sota, des del recorregut a
peu prop del pas de l’Ós.

En els restants 400 metres següents d’aquest tram
de 1 800 metres, hi ha dues actuacions importants.
La primera, perquè la carretera BV-4031 i la canonada
han ocupat el camí ramader. El terreny és rocallós i
permet fer en paral·lel un vial segregat de 3 metres
d’ample al costat de la carretera -i sobre la canonada
quan cal- fins a superar el pas de l’Ós, a la cota 1050.
És la intervenció EXC 1010.

Canonada i carretera ocupant el camí ramader, al Pas
de l’Ós.
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La segona, quan no hi és la canonada, cal fer la plataforma del camí excavada sota la carretera, és
l’actuació EXR 980.

Hi ha pendent però també l’avantatge que el terreny és ferm. Possiblement en part d’aquests 400 metres
caldrà que el camí no superi els 2 metres d’ample (òbviament amb barana pel costat de la vall). Just, però
suficient per passar, amb l’avantatge que és pla i que els vianants poden escollir també el camí que va pel
fons de la vall, pel pas de l’Ós estrictament parlant.
Passada la vertical del pas de l’Ós al costat de la carretera BV-4031 (1 050 m), els restant 900 metres de
forta baixada fins el Clot del Moro no tenen cap problema especial més que arranjar el camí i fer un pas de
vianants (PC 950) per travessar la carretera BV-4031. És en un revolt on la velocitat dels vehicles ja és
obligadament baixa i hi ha bona visibilitat. L’IMD son 1300.

L’Ajuntament de Castellar de
n’Hug va suggerir la
possibilitat d’aprofitar les
alternatives de can Ros i ca
la Beneta i afegir
l’eixamplament del camí del
pas de l’Ós fent-lo ciclable si
l’itinerari de la canonada
resultés impossible.
Es va considerar més oportú no tocar el pas de l’Ós; perdria el seu encant incomparable. En tot cas sempre
seria un pas de bicicletes difícil. A la vegada es va considerar una obligació la recuperació del camí
ramader.
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Del Clot del Moro a la Pobla de Lillet
Des del Xalet del Clot del Moro, a tocar de la Central
hidroelèctrica i el Museu del Ferrocarril, fins a la Pobla
de Lillet, i encara més avall, fins al collet del Tonedor a
l’oest del poble (3.27 km), el camí ramader no estava
perdut. És justament el camí previst per l’estudi de
2012. Requereix dues actuacions específiques (a part
de les genèriques d’arranjament de la plataforma, etc.).
BAR 929 El pont no arriba als 2 metres d’ample però
no tindria cap justificació eixamplar la plataforma.
Només cal posar baranes, en aquest cas metàl·liques,
i lligar-les pel terra (composant una passarel·la a
sobre, però sense el terra). Només cal desbrossar
l’entorn per fer-lo ben visible.

EXR 920 Un esperó de roca
obliga el camí a fer una
llaçada que puja i baixa. El
problema rau en què no és
ciclable. Caldria arranjar 60
metres de terreny rocós i tot i
així amb pendents notables,
pel que es proposa fer un tall
recte de 15 metres encara
que la seva amplada es
redueixi a 2 m. Es pot fer un
pas a la roca de només 1 m
actuant per les dues bandes i
asseure una plataforma
metàl·lica normalitzada de 2
m d’ample, amb fixacions a la
roca (amb escales si hi ha
algun desnivell).
Tot i l’elevat cost (sovint el 10
% del recorregut suposa 90%
del pressupost), si no es fa
així, s’esguerra el conjunt del
camí.
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De la Pobla de Lillet a Guardiola de Berguedà
EX 830 Petita explanació
OCU 842 Ocupació del camí ramader, en aquest cas pel Departament d’Agricultura de la Generalitat.
Això obliga el camí actual a fer una llaçada què, desnivell a part, no és ciclable.

Cal enretirar 3 metres la part final dels planters per a deixar pas al camí, pla i sense pendent, pel que no
s’assigna pressupost al ser tasca necessàriament feta pel Departament. Cal deixar pas permanent i tancar
la zona de vivers si es vol mantenir protegida.
El camí ramader se separa
una mica del riu al llarg d’1
km, penetrant al bosc de Can
Fumanya.
Per la bellesa del paratge i
perquè per a apropar-se al riu
caldria travessar la carretera
B-402, no es considera la
possibilitat de buscar
alternatives més properes al
Llobregat- Al llarg dels seus 2
km, el camí ramader se
n’allunya, com a molt, 200
metres.
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PONT 803
No s’ha pogut saber perquè
es va ensorrar el pont de la
carretera vella, que passava
just pel camí ramader.
Manquen 30 metres de
carretera i cal reconstruir
algun pas sobre el torrent de
la Sala.
Es proposa reconstruir la
carretera 7 metres a cada
costat, just fins on es veu que
hi havia el pont, però només
amb una amplada de 3
metres i amb escullera. En
els restants 16 metres cal
col·locar una passera
metàl·lica de 2 metres
d’ample.

PI 795
Cent-vint metres després del pont de la Sala, la carretera vella, és a dir, el camí ramader, desemboca en
l’actual carretera B-402 de Guardiola de Bergadà a Ripoll, que talla el camí. Amb tot, és ben fàcil passar per
sota la carretera: només cal girar 180 graus en aquest enllaç i, entre la carretera vella i la nova, baixar sota
el pont per un terraplè. Quan s’han perdut 3 metres sota el pont, es gira de nou 180 graus i es travessa per
sota, novament en direcció a Guardiola. Com és habitual (veure el cas del torrent del Sallador entre
Balsareny i Sallent), el sota-pont està mal deixat, així que, a part de terraplenar la continuació del camí, s’ha
d’aprofitar per deixar-lo sanejat del tot.
Comentari sobre les actuacions OCU 795 i GU 795
Aquests WP fan referència a la presumible ocupació del traçat original del camí ramader pel càmping
L’Espelt, en el terme de la Pobla de Lillet. Així ho indica la documentació consultada i la configuració del
relleu i la vegetació. El traçat discontinu marca el traçat original d’aquesta via pecuària. Cas que fos així, els
gestors del projecte podrien demanar que la desviació proposada fos assumida pels propietaris.
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EXR 801
La carretera torna a tallar el camí ramader, però també es pot passar per sota, en aquest cas per un petit
pas al que prèviament cal baixar des del lateral.
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EXC 765
Sovint, quan la carretera ha
envaït el camí ramader i van
superposats, hi ha prou
amplada per ajustar el camí
al voral de la carretera

PI 734
Aquest pas és trivial, només
cal apartar la runa que com
és habitual s’ha deixat sota la
carretera.
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1.2 El congost de Malanyeu
Context

El congost de Malanyeu
La carretera C-16 ocupa el congost de Malanyeu per on transitava el camí ramader
sense haver habilitat l’obligat pas al seu costat. Essent impossible el trànsit de persones
o bicicletes per dins de la carretera, el recorregut determinat el 2012 remunta des les
Cases Noves del Collet (707 m) fins a Sant Corneli de Fígols (1.081 m, 450 m per sobre
del nivell del riu) i baixa a la Rodonella utilitzant un corriol molt abrupte.
El desnivell acumulat de pujada resultant és de 550 m i la longitud, d’ 11,71 km. El pas
pel traçat de camí ramader té 8.28 km, tots en suau baixada (excepció feta de les
rampes necessàries per passar la carretera per sota o per sobre).
Els traçats del Camí del Llobregat de 2015 i de 2012 conflueixen a la Rodonella. Fan un
tram més o menys comú fins a Cercs i allà se separen de nou; el traçat de 2015 se’n va
cap a l’embassament de la Baells i el de 2012 pren el traçat del camí del Tramvia de
Sang fins a Berga.
El Congost de Malanyeu, entre Guardiola de Berguedà i Cercs és sens dubte l’escull
més important del Camí del Llobregat, de manera que si no és resol, no es podrà parlar
mai d’un “camí de “riu”.

Municipi

Guardiola de Berguedà (veure pressupost de les actuacions en el document anterior)
La Nou de Berguedà
Cercs

Referències
(WP)

Guardiola de Berguedà:
(veieu el document anterior)
La Nou de Berguedà:
EXR 680, EXR 680 A 663, PI 674, PS 663
Cercs:
EX 735, BICIS, EXR TSANG, EXC 670 A 673, EXR 660 A 690, EX 670, PI 660, GU
COMASSA, OCU 660, EXR 660, EX 650, EX 651, EXC 649, BICIS, DIV 637, EXC 645,
PI 637, EXC 635, PI 633, EX 630, FITA, TORRE ELECTRICA, EXR 540, PONT 537,
PONT 532

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

La Nou de Berguedà: 430.790,25
Cercs: 1.353.203,50

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
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El congost de Malanyeu
La carretera C-16 al Congost de Malanyeu
El Congost de Malanyeu, entre Guardiola de Berguedà i Cercs és sens dubte l’escull més important del
camí del riu Llobregat, de manera que si no és resol, no es podrà parlar mai d’un “camí de “riu”. Es tracta
d’un congost de 5 km que va des del collet d’Aïna, terme de Guardiola de Berguedà, a la central tèrmica de
Cercs. Actualment, l’única opció per evitar la travessa del congost seguint la carretera C-16 –no hi ha cap
altra manera de fer-ho– obliga a assolir la cota 1080 m, 450 metres per sobre de la llera del riu que està a
630 metres i, a la vegada, a allunyar-se’n 2 km. Res a veure amb un camí de riu, i molt menys d’un camí
“per a tothom” com pugui ser una família.
Pel que fa a la bicicleta, cal anar per la C-16, impensable com a proposta turística pel volum de trànsit i la
velocitat dels vehicles.
En fer el treball s’han trobat ben poques persones implicades que s’haguessin plantejat l’aspiració de
recuperar el pas pel congost –sigui com a camí ramader o com a camí ral, que també ho era– i cap d’elles
considerava possible el fet. L’exposició de la proposta inclosa en aquest estudi ha despertat, doncs,
sorpresa per l’encadenament singular de les solucions –simples i econòmiques– que s’han trobat.
Cal deixar constància que el 2005 el ramader Ernest Sitges i l’estudiós Ferran Miralles, en base a la
imprescriptibilitat i inalienabilitat dels camins ramaders, van tenir el coratge de fer tallar la circulació de la C16 durant hores per fer-hi passar tranquil·lament un ramat de xais. Un exemple “exemplar” que caldria tenir
en compte.
No hi ha alternatives assumibles
Algunes alternatives que es plantejaven consistien a aprofitar els corriols penjats a banda i banda del riu.
Per exemple el que s’utilitza per resseguir el Canal Industrial de Berga, que s’inicia al mateix collet d’Aina.
El problema és que caldria excavar la roca al llarg de 5 km amb una amplada d’un metre, com a mínim,
sense la possibilitat d’entrar-hi amb maquinària. Quelcom inassumible. Ja no parlem del cost de fer-lo
ciclable perquè, possiblement, el cost es quadruplicaria. Per posar un exemple, el congost de Mont-rebei té
500 metres d’excavació (es va construir alhora que es feia la presa de Canelles) i només permet passar a
peu, no en bicicleta. El mateix passa amb qualsevol alternativa per l’altra banda.
L’única solució que permet retornar aquest tram de la C-16 a la legalitat, esmenant la desaparició del camí
ramader i del camí ral que –cal insistir-hi– són constitucionalment imprescriptibles i inalienables, són les
actuacions BAR 693, PI 687, EXC 684, EXC 682, PONT 682, PI 674, EXR 680, EXR 680 a 663, PS 663,
DIV 637, PI 637, EX 637 i PI 633, que suposen un cosit al llarg de la C-16 aprofitant els laterals més amples
per a inserir el camí al riu.
Totes aquestes actuacions són viables tècnicament i econòmicament. A la vegada, compatibles amb les
normatives de l’ACA i de la D. G. de Carreteres, com s’ha pogut comprovar al tractar amb ambdós
organismes, exposant-los al detall les solucions.
L’amenaça del desdoblament de la C-16
Però hi ha un problema conjuntural, independent del camí. Es vol eixamplar la C-16 en aquest tram per les
cues que es generen alguns caps de setmana. Es vol eixamplar a tres o quatre carrils, però no se sap trobar
una solució ni en un cas, ni encara menys en l’altre (per als quatre carrils se’ns va parlar de més de 600
milions d’Euros. El fet que a això s’hi afeixegui l’obligació legal de mantenir el camí ramader, que mai hauria
d’haver estat anul·lat, ha suposat un imprevist que afegeix més interrogants a l’eixamplament.
Conscients de la necessitat de trobar un desllorigador al problema es proposa a la Diputació de Barcelona
l’aportació d’un estudi de criteris i actuacions que plantejaria solucions contrastables.
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1.3 L’embassament de la Baells
Context

El Camí del Llobregat surt del congost i pot allunyar-se fàcilment de la carretera C-16. El
pas pel marge dret de l’embassament de la Baells s’ha solucionat d’una manera simple i
elegant utilitzant camins existents, iniciant gestions amb particulars i preveient una
connexió directa amb el camí del Tramvia de Sang (per on discorre el traçat determinat
el 2012). Es fa mitjançant un curt recorregut de 0,450 km i un pas inferior a la C-16
(actuació PI GALL). Aquesta connexió és important a fi de comunicar Berga amb el Camí
del Llobregat; conjuntament amb el camí que baixa de Berga al pont de Pedret dibuixa
un triangle que permetrà realitzar sortides circulars de gran atractiu.

Municipi

El pas de l’embassament de la Baells presenta al seu inici –a la cua de l’embassament–
una amenaça formidables que cal afrontar.
Cercs

Referències
(WP)

Cercs:
(veieu el document anterior)

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Cercs:
(veieu el document anterior)

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
Embassament de la Baells. Central tèrmica de Cercs. Presa de la Baells
El problema de l’Embassament de la Baells era doble. Pel que fa a les bicicletes, poder fugir si més no de la
C-16 suposava una llaçada cap a la Nou de Berguedà i el coll de la Solana superant la cota 900 metres (la
cota màxima de l’embasament està a 640 metres) i allunyar-se’n prop de 2 km.
Pel que fa a un possible camí perimetral, a part de ser totalment nou, es trobaria amb un relleu abrupte propi
del pre-Pirineu. Un camí perimetral estricte, que voregés l’embassament, de més de 20 km (pels només 8
km de la proposta pel marge dret, entre la central tèrmica de Cercs i la base de la presa) podria ser fins i tot
un atemptat al medi. El cost d’un tal camí perimetral fora molt important i, altrament, paisatgísticament
parlant, tampoc seria agraït per la franja erma i gens estètica que ofereix l’embassament quan no està ple
del tot, que és la situació habitual.
Al contrari, un camí elevat, permet tenir una visió aèria, panoràmica, de l’embassament i la franja erma resta
poc o gens perceptible per la vegetació. Aquesta opció permet a més, enllaçar camins existents i amb
mínimes intervencions i poder travessar de dalt a baix l’embassament pel marge dret. Les úniques
intervencions significatives son:
A la Central tèrmica de Cercs:
EX 630, OCU 660, PI 660, EXR TSANG, si s’opta per recuperar el quilòmetre inicial del Tramvia de
Sang;
EX 630, OCU 660, EXC 670 a 673, PI 670 en l’altre cas (pas inferior de la C-16 a la sortida de la
canalització del conflictiu torrent de Fumanya o de la Garganta).
Entre el Puig i el Clot de la Comassa
EX 651, EX 670, EX 660, GU COMASSA i EXR 660 a 690
Qualsevol de les opcions suposa tenir en compte les anàlisis de detall que s’han fet paral·lelament a aquest
treball i que –com en altres casos- s’han posat a disposició de la Diputació.
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L’amenaça dels residus, romanalla i gangues, de la central tèrmica de Cercs
Hi ha, però, un altre problema potencial, i no només per al camí del riu sinó que també per a la C-16. Es
troba a la cua de l’embassament i està generat per les restes de la central tèrmica de Cercs. La carretera
vella, que ja va ser feta aprofitant el camí ramader i que és una bona alternativa a la C-16 al llarg de més
d’un quilòmetre, s’aprofita en el present treball per a adscriure-hi el traçat del Camí del Llobregat, però a
hores d’ara està tallada per despreniments.

A sota el pont de la dreta es veu que el problema no és simple.
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Certament, la causa que
provoca el problema són els
despreniments de les restes
incontrolades del combustible
de la central.
No es pot pensar en el camí
del riu si no s’afronta
l’eliminació d’aquestes
restes, que s’emporten
incontroladament les riuades
del torrent de Sant Romà.
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No s’acaben aquí els problemes geològics: encara és pitjor el risc del torrent següent, el torrent de Fumanya
o de la Garganta, que va ser desviat amb un petit túnel de 800 metres de llarg per poder disposar d’un
terreny pla d’unes 20 hectàrees al servei de la central.

.

Les fotos aèries de 1946, 1956 i 1983 mostren l’evolució dels terraplenats i la representació topogràfica de
l’estat actual.
Cal avaluar la possibilitat que en un episodi de pluges s’obturés la canalització del perillós torrent de
Fumanya o de la Garganta i pogués donar-se una situació com la de Aznalcollar o Tous, fent desprendre’s
part del terraplenat, que ensorraria tant el Camí del Llobregat (a la BV-4025) com la C-16 (fletxa vermella).
Per aquest motiu s’ha considerat prioritària l’elaboració -junt amb altres treballs previs- del dictamen
geològic reclamat a l’inici d’aquest document.
Una vegada superada la Central tèrmica de Cercs és possible arribar a la presa amb només 1 060 metres
de recorregut, un quilòmetre, totalment nou (les ja comentades EX 651, EX 670, EX 660, GU COMASSA,
EXR 660 a 690) que aprofita part d’una línia elèctrica que, per la seva banda, requereix accessibilitat per a
tasques de manteniment i neteja; el camí de 3 metres d’ample optimitzaria el corriol actual.
Una vegada travessada la Comassa es pot aprofitar la pista de manteniment del canal industrial de Berga
fins al Gall.
Al recórrer el tram entre el Gall i la presa de la Baells es va poder parlar amb el propietari de bona part del
camí, preocupat perquè segons fos el traçat podria suposar-li perjudicis. De comú acord, es va establir el
traçat finalment proposat que no suposa cap perjudici, pel que va garantir de paraula que accediria a
permetre el pas si la Diputació ho sol·licita. És molt important perquè es tracta d’un pas sense alternativa
possible.
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Amb la recuperació del camí ramader fins a Cercs, congost de Malanyeu inclòs, i la solució de
l’embassament de la Baells queda resolt el repte que suposava obrir la part superior del Camí del Llobregat.
A la presa de la Baells es va recórrer fàcilment un corriol abandonat recuperable que permetria, a peu, voltar
la espectacular presa pel marge esquerre del riu. El trajecte per a vianants i ciclistes baixaria al peu de la
presa utilitzant l’accés a la central hidroelèctrica i, amb un dels ponts emblemàtics del futur Camí del
Llobregat, saltaria al marge esquerre i prosseguiria riu avall per l’antic traçat del ferrocarril de Manresa a
Guardiola de Berguedà.
Aigües avall i abans d’arribar a Pedret, un altre pont emblemàtic recuperaria l’ara desmantellat pont de
l’antic ferrocarril.
Per a totes aquestes actuacions emblemàtiques (mitja dotzena) s’ha suggerit a la primera part del treball
convocar concursos d’idees. Junt amb els responsables de la Diputació, en el tribunal haurien d’integrar-s’hi
representants dels municipis afectats. També podria fer-se per votació popular, passat un clivatge previ de
viabilitat tècnica i econòmica.
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1.4 Pont de Pedret - Cal Rosal (Via verda del Llobregat)
Context

El tram de 5,360 km comprès entre el pont de Pedret (Cercs) i Cal Rosal (Olvan)
constitueix avui un dels pocs trams conservats del traçat del ferrocarril segregat del
trànsit.
En estar arranjat, el seu ús no ofereix cap mena de dificultat (1)

Municipi
Referències
(WP)
Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Cercs
Olvan
No hi ha actuacions assignades
No hi ha assignacions pressupostades

El tram de Via verda actual s’inicia en el derruït pont sobre el Llobregat, cota 527, entre la presa de la Baells
i el pont medieval de Pedret (terme de Cercs) i mor a Cal Rosal (Olvan). Recordem que el Camí del
Llobregat baixa dels del peu de l’espectacular presa de la Baells, 920 m aigua amunt, on enllaça amb els
camins de la presa que vénen de Cercs a través dels ponts PONT 537, sota la central hidroelèctrica de la
Baells, i PONT 532, o, fins que aquest es reconstrueixi, gual dels Pescadors.
Cal assenyalar, igualment, que en el pont de Pedret s’ajunta el recorregut determinat el 2012, provinent de
Berga. A partir d’ara els dos traçats compartiran la major part del recorregut proposat.
(1) El recobriment del ferm del traçat efectuat fa un any amb tècniques “tot-u” presenta ja problemes per una
deficient planificació de l’actuació. És una dada a tenir en compte per considerar com cal actuar en el sòl
dels camins, una dada que abona la proposta feta en aquest treball d’homologar procediments de
reverdiment enlloc de recórrer sistemàticament als asfaltats, cimentats o bituminats.

159

Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat. Juliol - novembre 2015

1.5 Cal Rosal-Gironella (Ruta de les Colònies)
Context

Entre Cal Rosal i Gironella, i fins al Guixaró, ja en terme de Puig-reig, el Camí del
Llobregat segueix l’anomenada Ruta de les Colònies amb l’excepció del pas sota Obiols.
La solució del pas que es proposa a Obiols és molt simple, rau a recuperar una curta
pista de 100 metres de longitud i creuar el canal del Polígon industrial de la Plana per un
dels ponts normalitzats (PONC 470). A partir d’aquí, cal seguir la pista que discorre entre
el canal i el riu Llobregat fins al polígon, en un dels trajectes més bucòlics del riu. Si hi
hagués alguna oposició insalvable al pas proposat es pot continuar utilitzant l’itinerari de
la Ruta de les Colònies per Sant Vicens d’Obiols.
Més avall de Gironella una proposta complementària (TRACK
Gironella_TrenGironellaGuixaro) connecta les colònies del marge dret (Viladomiu Nou,
Viladomiu Vell i el Guixaró) utilitzant el traçat del ferrocarril.

Municipi

Referències
(WP)

Avià
Olvan
Casserres
Gironella
Avià:
PONC 470
Olvan:
(no hi ha WP)
Casserres:
EX 450
Gironella:
PRIVAT AFEVE ADIF, EXR ESTRET, GU 424

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Avià: 91.113,00
Olvan: 70.149,75
Casserres: 104.060,00
Gironella: 279.298,25

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
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1.6 Puig-reig (Ruta de les Colònies)
Context

El Camí del Llobregat segueix la Ruta de les Colònies fins a la sortida del Guixaró, on
proposa continuar fins a Puig-reig pel traçat del ferrocarril, ocupat per la carretera C-16z,
amb una molt baixa IMD a l’haver estat substituïda per l’autovia de la C-16, i prou ample
com per permetre la segregació del traçat amb baranes i franges de pintura. Es fa així
perquè la Ruta de les Colònies utilitza un camí no apte per a les bicicletes.
Set traçats complementaris a banda i banda del riu dibuixen una xarxa que, de realitzarse en el futur, atorgaria a aquest entorn un considerable valor excursionista i turístic.
Veieu els TRACKS següents:
Puig-reig_AccésCanVidal_riu
Puig-reig_CalMarcalCalRiera
Puig-reig_GuixaroCalPrat2
Puig-reig_GuixaroCalPrat3
Puig-reig_GuixaroEsquerraPEU
Puig-reig_TrenetFontLlunyCalMarcal
Puig-reig_TrenPuigReigAmetllaNavas
De Puig-reig en avall, passat Can Marçal, el recorregut del Camí del Llobregat es manté
per la dreta mentre (veieu a sota l’explicació del pas de Cal Vidal) que la Ruta de les
Colònies se’n va cap a l’esquerra del riu. S’ajunten de nou sota Cal Riera.

Municipi

Puig-reig

Referències
(WP)

Puig-reig:
EX 358, DES 365, EX 360, FONT PINASSA, GU 335 MERLES, GU 317

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Puig-reig: 630.863,75

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.

El pas de Cal Vidal (Puig-reig)
La proposta que va trametre el Consell comarcal entre Cal Marçal i Cal Riera:
-

era d’intencions, sense que es sabés si s’hi havia arribat a transitar anteriorment i/o si en l’altre cas era
viable un traçat de nou en nou;
deixava de banda el Museu de Cal Vidal, precisament un servei integral (museu, interpretació,
restauració, ...) freqüentat a diari per escolars, estudiants i turistes.

A l’inici del tram i atesa la proximitat de Puig-reig, s’ha incorporat al Camí del Llobregat 2015 el traçat d’una
petita via fèrria que condueix fins a la font Lluny, gairebé desconeguda –no hem pogut esbrinar els motius
de la seva construcció–, que combinada amb el camí del riu (EX 359B) permet un recorregut de
circumval·lació. Més endavant, i salvat per sota l’obstacle de la C-16 (EX 358), el camí es fa passar pel
Museu. Tot seguit s’apropa al riu per una llaçada que aprofita la palanca sobre el torrent que ve de la Frau.
Aquí es pot baixar a la fàbrica històrica de Can Vidal amb els seus passos metàl·lics al llarg del canal i del
riu (BAR 340, PONC 340), on a més a més es pot travessar el riu Llobregat per una palanca (a peu o
arrossegant la bici) i retornar a Puig-reig pel marge esquerre.
El problema és que no es pot progressar aigües avall pel marge dret i cal remuntar fins al trajecte de l’antic
ferrocarril de Manresa a Guardiola de Berguedà, això sí, passant per una de les poques estacions que es
conserven del ferrocarril, però sense vistes al riu i pel costat de la sorollosa C-16.
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El tram de 800 metres des de la fàbrica de Can Vidal fins a Cal Riera és ara totalment intransitable per les
bardisses, des d’una banda o des de l’altra.

Així com davant situacions anàlogues a Navàs i Artés es va poder comptar amb la col·laboració dels
Ajuntaments respectius per a progressar amb un xerrac (=motoserra) i amb la seva autorització i auxili, en
aquest cas no ha estat possible, pel que no es pot determinar la viabilitat d’aquest tram (per això la indicació
PEN 355). Tant mateix no s’ha pogut obtenir informació de les entitats excursionistes si s’ha arribat a
transitar anteriorment alguna vegada. Si finalment es pogués obtenir informació sobre el terreny amb el
suport de l’Ajuntament, o de que hi ha testimonis de que s’ha arribat a passar en temps passats, caldria
traçar el camí definitiu per aquest traçat més apropat al riu.
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2. El Camí del Llobregat al Bages
Resum del pressupost del Camí del Llobregat 2015 al Bages
Inclou la consolidació del camí i les actuacions necessàries; import en euros IVA inclòs.
Bages

Quilòmetres
per municipi

Gaià
Navàs
Balsareny
Sallent
Artés
Calders
Navarcles
Santpedor

3,621
1,066
8,255
8,638
1,140
0,038
2,899
-

Sant Fruitós de Bages
Talamanca

7,166
-

Manresa
El Pont de Vilomara
Sant Vicenç de Castellet
Castellgalí
Castellbell i el Vilar
Monistrol de Montserrat
Total Bages

0,840
3,672
3,439
3,368
7,469
5,037
56,648

Total per municipi
563.285,25
32.246,50
370.713,75
309.699,50
209.935,00
1.149,50
166.344,75
(només traçats
complementaris)
260.331,50
(només traçats
complementaris)
158.510,00
251.438,00
277.059,75
170.852,00
384.447,25
491.169,25
3.647.182,00

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos. Correspon al traçat inicial únic, no als traçats complementaris.
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El traçat del “carrilet”, el ferrocarril de via estreta Manresa-Berga
La línia de via estreta Manresa-Berga-Guardiola (1 000 mm d’amplada; l’ample de via espanyol és de 1 672
mm, l’internacional estàndard, de 1 435 mm) va néixer amb el nom de Tranvía o Ferrocarril Económico de
Manresa a Berga com a fruit d’una iniciativa local aprovada a les Corts espanyoles l’any 1880. Les obres
comencen el 1881 i s’arriba a Guardiola el 1904. Es preveia amb una amplada de 750 mm que
posteriorment seria d'un mentre just. Construïda i explotada per la companyia Tramvia o Ferrocarril
Econòmic de Manresa a Berga, va ser comprada per la Companyia General dels Ferrocarrils Catalans el
1919. Entre Manresa Nord i Olvan (l’estació de Berga) la línia feia 49,5 km i tenia 10 estacions, a més de
diversos baixadors.
El servei ferroviari entre Manresa i Guardiola de Berguedà es va tancar entre 1972 i 1973. La seva
desaparició va ser viscuda com una pèrdua en l’imaginari històric i popular de la població

El “carrilet” a Balsareny, Bages, a començaments del segle XX
(CCB Balsareny-Sarment)
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Les estacions de la línia Manresa-Cal Rosal
Estació
Estació Manresa-Nord. Entre 1880 i 1939
enllaçava amb l’estació BarcelonaManresa-Lleida per un pont sobre el
Cardener
Estació de Manresa-Riu
Estació de Manresa-Baixador
Baixador de Manresa
Estació de Manresa-Alta
Baixador de Sant Iscle
Estació de Santpedor
Baixador de Sant Ponç
Baixador de Cabrianes
Estació de Sallent, una de les importants
de la línia, amb 22 vies i 12 edificis
Baixador Sallent-Plaça
Apartador de Vilafruns
Estació de Balsareny
Baixador de la Rabeia
Estació de Navàs
Baixador de l’Ametlla de Merola
Apartador de la colònia Vidal
Estació de Puig-reig. S´hi conserva l’edifici
de viatgers
Baixador de Puig-reig
Baixador de cal Prat
Baixador de Viladomiu
Estació de Gironella
Estació d’Olvan. Feia funcions d’estació de
Berga. Enllaç amb el tram Cal RosalGuardiola

Punt km
0.000

0.709
2.209
2.500
3.054
6.471
9.064
13.759
15.701
18.056
18.681
21.646
23.429
25.632
28.798
30.050
33.500
37.055
38.663
39.523
42.028
45.170
49.478
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2.1 Navàs-Gaià (Ruta de les Colònies)
Context

El traçat de 2012 i el de la Ruta de les Colònies, l’únic possible actualment, creua
l’Ametlla de Merola i remunta en direcció oest 50 m de desnivell fins a enllaçar amb
l’antic traçat de FFCC, al costat de l’autovia C-16. Un tram costerut, desagradable i
dissuasori. D’acord amb les peticions del territori era, doncs, obligat replantejar el
recorregut cap al marge esquerre amb la construcció d’un gual (GU 317) que substitueix
una antiga passarel·la inservible. El camí entraria a Navàs fent un bucle pel pont de la
BV-4401.

Municipi

Puig-reig; L’Ametlla de Merola
Gaià
Navàs

Referències
(WP)

Gaià:
DIV 312, DIV 314, EXR 315
Navàs:
VIA FERRADA

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Puig-reig (veieu pressupost en el tram anterior, comarca de Berguedà)
Gaià: 563.285,25
Navàs: 32.246,50

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
De l’Ametlla de Merola a Navàs
L’Ametlla de Merola i Navàs estan front afront, als dos costats del
Llobregat, però per anar del primer al segon cal remuntar des de la
cota 321 m, on hi havia hagut una passera, cap a la carretera, fins
a la cota 374 metres (53 metres de desnivell).
Semblava lògic que hi hagués hagut algun pas pel marge dret del
riu, des de la sortida del canal, sota l’espadat, però no n’hi havia
constància. Finalment, es va trobar un veí (Vicens RIFÀ) que hi
havia passat quan era nen. Fins i tot hi havien hagut horts en bona
part del camí, ara totalment emboscat.
Arran de la reunió al Consell Comarcal del Bages amb els
ajuntaments, el de Navàs es va brindar a veure aquesta
possibilitat que requeria el permís de l’Ajuntament i fer servir un
xerrac o motoserra.
D’aquesta manera el 12 de novembre, amb en Jaume CASALS i
CIÓ (Alcalde), Gerard MASSEGÚ i RIBA (Regidor Governació
Turisme) i en Vicenç es va poder progressar 100 metres més en
un parell d’hores, prop del barranc que hi ha al mig. A part de
bardisses de més de 3 metres d’alçada que es van anar tallant
(veieu la fotografia), l’única limitació és el pendent lateral que
recomana inicialment fer un camí d’un metre i mig d’ample només
per a vianants. Posteriorment ja es veurà si és raonable eixamplarho a 3 metres.
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2.2 Balsareny-Sallent
Context

De Navàs a Balsareny pel marge dret del riu Llobregat: fixació del talús de l’antic traçat
de FFCC al peu del castell de Balsareny
De Balsareny a Sallent pel marge esquerre del riu Llobregat. Obertura d’un nou traçat
que substitueix l’antic camí de Balsareny a Sallent, el “Camí Vell de Balsareny”

Municipi

Balsareny
Sallent

Referències
(WP)

Balsareny:
DES 299, DIV 290, EX 277, OCU 280, EX 279
Sallent:
EXC 275, PC 249

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Balsareny: 370.713,75
Sallent: 309.699,50

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
Resum de la proposta d’actuació
Entre Navàs i Balsareny el Camí del Llobregat 2015 utilitza camins existents. Fins al torrent del Lladó, el
recorregut segueix la Ruta de les Colònies, a partir d’aquí aquest itinerari tot i la seva bellesa, interès (vista
sobre la resclosa dels Manresans) i proximitat al riu no és recomanable amb bicicleta a causa de l’estretor i
l’abruptesa d’alguns indrets. Aquest tram queda com a alternativa recomanada a peu.
El Camí del Llobregat 2015 remunta cap al SO fins a reunir-se amb en l’antic traçat del FFCC Manresa,
mitjançant el qual s’entra a Balsareny. Finalment, la Ruta de les Colònies acaba a Balsareny.
Entre Balsareny i Sallent hi ha 5.5 km. El traçat de 2012 a peu circula pel marge dret del riu utilitzant
l’itinerari de la Sèquia de Manresa, apte solament per a vianants; les bicicletes ho han de fer pel marge
esquerre, per l’Alou. Aquest recorregut és una alternativa al camí històric perquè l’autovia C-16 ha ocupat el
vell camí; el problema és que s’allunya del riu, n’està separat per l’autopista i passa per una gravera.
Per això es proposa l’obertura d’un camí pel marge esquerre solucionat amb una sola actuació significativa,
la EX 277, de 42.350 € (com tots els altres preus, ha estat confirmat per contractistes). El preu inclou, a
més, el sanejament de les runes deixades per la construcció de la C-16.
Atès que per fer aquesta actuació no és necessari cap projecte específic (això passa a molts altres casos),
es considera una actuació prioritària, sens dubte la més justificable de tot el camí.
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De Navàs a Balsareny pel marge dret del riu Llobregat
El recorregut en bicicleta arriba a Balsareny des de Navàs per l’antic traçat de ferrocarril de via estreta
Manresa-Guardiola de Berguedà i passant al peu del Castell de Balsareny el camí a peu, que en aquest
tram continua utilitzant la “Ruta de les Colònies”, ho fa pel camí que circula 40 metres per sota, a tocar del
riu pel costat de la resclosa dels Manresans). En aquest pas, pel fort pendent del talús, caldrà fer una
intervenció. Cal fixar la vessant que baixa del castell que actualment obliga, cada vegada que plou una
mica, a netejar els dos camins de les pedres caigudes DES 299), especialment el de dalt, una ampla pista
per a vianants i ciclistes.

De fer-se aquesta intervenció caldria suprimir la circulació de qualsevol vehicle motoritzats per la pista.

De Balsareny a Sallent pel marge dret del riu Llobregat
Passat el castell, sigui per la pista ja esmentada o per baix, per la Sèquia de Manresa i creuats els
corresponents ponts de la riera de Mujal, s’arriba al pont de la BP-4313/ C-553 a Avinyò sobre el Llobregat.

Pont de pedra de la Riera de Mujal
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De Balsareny a Sallent pel marge dret del riu se segueix, aproximadament, la Sèquia de Manresa, un
viarany estret pel que només es recomana el pas de vianants. Passant l’Autopista C-16 per sota, s’ha de
sortir de Balsareny pel Molí, remuntant cap a la carretera C-16z perquè l’accés a una fàbrica talla la Sèquia.
Això obliga a anar per la carretera C-16z al llarg de 300 metres. Per la banda muntanya hi ha
despreniments, i per la banda del riu hi ha dos trams de 90 i 50 metres on el pendent requereix una
plataforma amb barana d’un metre i mig d’ample.

En els restants 160 metres es pot actuar amb una escullera i una barana per a aplanar uns dos metres
d’ample. En tots els casos, com que la carretera és ample, es podria plantejar agafar-ne una franja. És la
intervenció PLA EXC 280
Seguint la Sèquia de Manresa i passat Vilafruns s’arriba al municipi de Sallent, on s’inicia un camí nou per a
vianants i ciclistes apropat al riu DIV 276), que es tractarà amb la resta d’intervencions de Sallent.
Com es veu a les fotos, la C-16z és ample 9 a 10 metres) i una IMD baixa: 1 138. Més encara els caps de
setmana, quan fins i tot ara ja és còmode anar-hi en bicicleta. Amb això es pot tancar un circuït entre
Balsareny i Sallent per les dues bandes del riu, tan per a caminants com per a ciclistes.
Com a situació òptima: en el proper asfaltat de la carretera Diputació de Barcelona), es podria abastar tota
la plataforma conservant el pendent de les cunetes per a eliminar l’aigua) i marcant una línia discontinua per
a segregar el carril bici a ambdós costats: 3 metres per a cada calçada i 1.5 a 2 per a les bicicletes.
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De Balsareny a Sallent pel marge esquerre del riu Llobregat
Ja sortint de Balsareny es passa el pont sobre el Llobregat de la carretera BP-4313 a Avinyó, canviant al
marge esquerre del riu.
Passat el pont i com a contrast amb la Sèquia i el pont de la riera de Mujal que es veu en les explicacions
del marge dret, hi ha l’antiestètica entrada a la pista que va a l’Alou, que cal arranjar DIV 290).

Cal fer-ho tan en aquesta entrada com en els 250 metres següents de la pista, tot molt malmès al construir
l’Autopista C-16.

Il·lustració figurada dels efectes de la intervenció del Camí del Llobregat (reverdiment, sanejament) al camí
vell de Balsareny a Sallent (Autor: Lavola, S.L.)
Al 250 metres es deixa la pista que porta a l’Alou i diverses graveres, baixant a la dreta per una altra pista
que porta al riu, passant per sota de l’Autopista C-16 com es veu a la foto següent, feta des de dalt del pont
d’aquesta via.
La pista acaba en un conreu al costat del riu, a la resclosa de Vilafruns, pel que amb permís de la propietat
s’hauria de seguir pel límit del conreu a tocar del riu en 3 metres d’ample, per a no afectar significativament
el conreu. Passat el conreu se segueix per una pista entre la C-16 i el riu amb mínimes intervencions
necessàries com la EX 279 per erosions de la pista a la que cal fer sortides d’aigua que les evitin segons les
recomanacions generals expressades.
Se segueix per la pista entre la C-16 i el riu fins a arribar a la intervenció EX 277 que ja s’explica tot seguit.
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Pas sota la C-16 al Torrent del Sastre al km 65.9) entre Balsareny i Sallent
Per a connectar Balsareny i Sallent per la riba esquerra del Llobregat només cal una sola intervenció estricta
la resta son petits arranjaments), és el pas del torrent del Sastre o del Sallador, a mig camí d’ambdós
pobles, a l’alçada del km 65.9 de l’autopista C-16. El riu no deixa marge en aquesta riba esquerra, creant
un espadat sobre del qual està una pista forestal que du a Sallent, i immediatament a sobre, l’autopista. El
problema és que baixant de Balsareny per la llera del riu no es pot pujar directament a la pista ni seguir per
la llera com es veu a la foto, feta des de la pista que du a Sallent.

A dalt a l’esquerra, el Llobregat. En primer terme, els espadats a ambdós costats del Torrent del Sallador,
que impedeixen pujar a la pista que du a Sallent, des d’on s’ha fet la foto.

Des de la barana del pont de l’autopista C-16, el lloc on
s’ha fet la foto anterior, en la pista que du a Sallent. A la
dreta l’espadat i el riu Llobregat. Es veu com,
sortosament, el pont permet a la pista travessar per sota i
pujar a l’altra banda fins a trobar l’actual pista Balsareny –
Sallent.
NOTA: Notem que aquesta seqüència de fotos i
l’explicació està feta en la direcció de Sallent a Balsareny,
a l’inrevés del curs del riu.

171

Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat. Juliol - novembre 2015

A l’esquerra, la pista actual de Balsareny a Sallent, ja per sobre de l’Autopista C-16. A la dreta la pista
anterior que també du a Sallent i que travessa la C-16 per sota de banda a banda. El Torrent del Sallador
queda just més a la dreta de la foto. En lila el camí projectat, en vermell, l’actual trajecte, a sobre de la C-16.

En aquest punt, a sobre de l’Autopista C-16, a la cota 307 metres, per on passa l’actual camí de Balsareny a
Sallent i d’on surt la pista que passa per sota de la C-16 també cap a Sallent, el torrent s’aplana totalment i
es pot travessar sense cap problema.
La solució simple i econòmica es d’arribar des de Balsareny a aquest punt on s’ha fet la foto anterior i la que
segueix, sense intentar travessar el torrent del Sastre per la llera del riu.
Des d’aquest mateix punt on s’ha fet la foto anterior, el pont de l’autopista C-16 també es pot travessar
fàcilment per sota, però per l’altre marge del torrent del Sallador.
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Pilars nord del pont de la C-16 sobre el Torrent del Sallador. La pista que du a Sallent passa a l’esquerre,
per l’altra banda del torrent i del pont.
Una vegada passat el pont per sota ens situem de nou sobre de l’espadat del Torrent i sobre del Llobregat,
però ja a la banda de Balsareny tot i que, estrictament, encara en el municipi de Sallent).

La foto està presa des de l’altra banda del pont on indica la fletxa vermella de la foto anterior) i en direcció
contrària. El torrent del Sallador va de banda a banda de la foto, baixant d’esquerra a dreta i el Llobregat
queda, doncs, a la dreta.
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Des del punt mateix on s’ha fet la foto anterior, la foto feta just en la direcció contraria ens mostra l’Autopista
C-16 a la dreta i a dalt. Al davant i a l’esquerra, el talús que baixa al conreu de la llera del Llobregat,
fàcilment transitable per un camí ja existent. Cal fixar-se al fons a la dreta i al costat de la C-16 un petit pal
groc, de la conducció de gas que travessarem tot seguit en direcció Balsareny.
En aquest punt ja hem perdut 5 metres, està a la cota 302, i només hem de seguir cap al nord pel talús de la
C-16, perdent alçada fins a la cota 285 m a que es troba el conreu de la llera del Llobregat. Son 17 metres
de desnivell a fer en 140 metres 12 %).
Precisament, el descens coincideix amb una pista ja existent, que només cal desbrossar inicialment. Però
als 30 metres ha estat esborrada al llarg d’uns altres 30 metres per les terres de la C-16 i per la canonada
del gas.
Tallafocs de la canonada del gas, que cal travessar. Al fons, el conreu al
que cal acabar de baixar, 10 metres per sota.
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Només cal, doncs, recuperar els 30 metres de la pista
esmentada, tenint la previsió al travessar el tallafocs de la
canonada uns altres 10 metres), sense cap excavació, sinó que
fent una petita escullera sobreposada. Aproximadament, per
aquest punt hi ha el terme que separa els municipis de
Balsareny, al nord, i Sallent, al sud.
Passat el tallafocs de la canonada del gas només resten 80
metres de petita explanació de 3 metres d’ampla descendint fins
el conreu.

Des de dalt el pont de l’Autopista C-16 es veuen els primers 30
metres de la pista que baixa cap el tallafocs de la canonada del
gas.
En el punt on es travessa el tallafocs de la canonada del gas es
veu, a sobre, la C-16 i s’entén, pel pendent, que les obres de
l’Autopista i les del gas hagin tapat la pista per la que baixem cap
a Balsareny, situada més a la dreta. El pal groc és justament el
que es veia al fons en l’altra foto anterior.

Una vegada arribats al conreu de la llera del riu, es connecta amb
les pistes que venen de Balsareny.
L’únic “inconvenient” del pas, és que de Balsareny a Sallent
suposa un desnivell de pujada de 22 metres 305 -285), i de
Sallent a Balsareny de 7 de 307 -300).
Aquesta és l’única intervenció significativa entre Balsareny i
Sallent per comunicar les poblacions i el seu cost és molt limitat.
Cal considerar-la com una de les 6 actuacions prioritàries. Amb el
plànol següent es pot seguir la seqüència explicada.
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En el “WayPoint” “EX 277” es veuen les ratlles del tallafocs de la canonada del gas. En lila, el nou traçat
Balsareny – Sallent exceptuant aquest pas sota del pont de l’Autopista C-16 per a poder salvar el pas pels
espadats del torrent del Sallador i el Llobregat). En vermell, la pista actual sempre per sobre de l’Autopista.

Intervencions entre Balsareny i Sallent, a
dreta i esquerra del riu. Camí 2012 GR-270)
en vermell vianants i/o ciclistes) i/o blau fosc
només vianants). Camí a realitzar els
pròxims mesos/ quatrieni lila).
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De Balsareny a Sallent: pas de la baga de Puigbò
Superat el torrent del Sastre o del Sallador, queda el pas de la
contigua baga de Puigbò, on l’Autopista C-16 ha tallat una
vegada més els camins, fins i tot el ramader i el ral. En
conseqüència, és obligada la seva recuperació i aquesta es
pot fer mitjançant el Camí del Llobregat.
Sortosament en aquest cas, no es va fer un talús -que hauria
arribat fins a la llera del riu-, sinó que un mur vertical de
contenció, el que permet un petit pas entre aquest i el riu per la
cota 287, 12 metres per sobre de la cota del riu 275 m). És a
dir, és transitable tot l’any llevat algun episodi de gran
inundació, cada 500 anys o més.
Actualment s’hi pot passar i només cal fer un petit arranjament.
En un tram de 50 metres al peu del mur caldrà una escullera
de 2 metres d’alçada emplenada de terres per a permetre els 3
metres d’amplada mínima del camí EXC 275). I, òbviament,
l’obligada barana en aquest cas.

Perfil de l’escullera vertical) i la plataforma horitzontal) al peu de la C-16.
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L’entrada a aquest mur pel nord,
coincideix amb l’antic camí de
Balsareny a Sallent, el “Camí Vell de
Balsareny” al plànol, en el marge
d’una feixa en la cota 294 sota la C16. Aigües avall, cap a Sallent, és
totalment envaït per la C-16.

Per la llera del riu també hi ha pas, tot i que més fàcilment inundable. Coincideix amb la zona pública de
servitud. D’aquí ja s’arriba a Sallent per pistes existents.
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2.3 Artés, Calders i connexió amb Moià i el Moianès
Context

El camí definit el 2012 surt de Sallent pel marge esquerre del riu seguint la carretera local
i la pista que acompanya el canal de Sallent fins a l’encreuament amb la B-430, el pont
de la qual s’utilitza actualment per continuar pel marge dret cap a Navarcles. Aquest pas
pel pont és un problema a causa de l’estretor que, fins i tot obliga a alternar el pas dels
vehicles (el pont és en terme de Sallent; l’actuació que es proposa per continuar pel
marge esquerre és la PC 249, assignada a Sallent).
Ja més avall es torna a repetir la situació, ara a la inversa, perquè cal utilitzar el pont de
la BV-4512 per tornar al marge esquerre.
Ara bé, per sobre de tot, però, hi ha el fet que continuant per la dreta es deixarien de
banda dos municipis del riu, Artés i Calders, així com una connexió directa del Camí del
Llobregat amb Moià i el Moianès.

Municipi

En conseqüència, és obligada la definició d’un tram pel marge esquerre que eviti aquests
creuaments de ponts
Artés
Calders

Referències
(WP)

Artés
GU 241 GAVARRESA, ESC 236, DIV 230

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Artés: 209.935,00

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
A la recerca d’un pas
Com en el cas aigües amunt entre Balsareny i Sallent, els més de 8 km entre Sallent i Navarcles tenien
l’escull del pont de la carretera BV-4512 al Pont de Cabrianes, al costat del qual es troben les restes del vell
pont enderrocat per l’exèrcit franquista el 1939 i que, per la seva presència simbòlica, ha esdevingut una
icona local. En una fase posterior, es proposa aprofitar-lo enllaçant els pilars amb una passarel·la metàl·lica
que permeti el pas de vianants i bicicletes. Serà una altra de les obres emblemàtiques del Camí del
Llobregat 2015.
A l’alçada d’aquest pont, a la font del Colomer, hi ha un espadat de 200 metres de llarg sota la carretera que
barra el pas. El pas per la llera del riu és una zona permanentment inundable dins de la zona de màxima
crescuda ordinària.
¿Per què cal buscar el pas pel marge esquerre? Perquè venint pel marge dret, per on discorre el traçat
determinat el 2012, cal travessar el pont cap a l’altra banda, un pas implantejable per la seva estretor que
obliga l’alternança de vehicles, llevat que es fes l’actuació del gual mixt (plataforma i rastell) GU 237 o el de
la riera de la Gavarresa (GU 241 GAVARRESA).
Per sobre de tot, però, hi ha el fet que continuant per la dreta es deixaria de banda dos municipis del riu,
Artés i Calders, així com una connexió directa amb Moià i el Moianès.
Com que a mitja alçada de l’espadat s’intuïa un replà, es va poder progressar per la paret fins a més de la
meitat, on la vegetació, bardisses especialment, impedia el pas. Arran de la reunió al Consell Comarcal del
Bages amb l’Ajuntament d’Artés (el 2015-11-04 dimecres), N’Ernest CLOTET, tinent d’Alcalde i Òscar
VILARASAU regidor d’Urbanisme i Medi Ambient es van oferir a facilitar l’exploració del pas. El 7 de
novembre amb un xerrac (=motoserra) es va poder saltar a l’altra banda, a la font del Colomer, on només
s’interposaven sis metres d’alçada de l’espadat, fàcilment salvables amb una rampa-escala de 20 metes de
llargada (ESC 236).
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Atès que amb el pas ESC 236 es resolen 8 km de riu entre Sallent i Navarcles, es considera que l’obertura
del pas és una de les sis actuacions immediates i rentables a fer.
Es dóna la circumstància que les diverses empreses consultades per a les homologacions comentades a la
part introductòria d’aquesta memòria estarien disposades a fer una prova en aquest punt sota la tipologia
d’administració directa i sense benefici industrial, és a dir, a preu de cost, perquè es pugui comprovar que
els costos proporcionats són reals. Aquesta prova podria fer-se a través de l’ajuntament d’Artés lliurant-li la
subvenció corresponent.

Aproximació al punt d’inserció de l’escala i corriol de Calders amb
connexió al Pont de Cabrianes, molta feina manual.
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2.4 Navarcles-Sant Fruitós de Bages-Artés-Talamanca
Context

La proposta de 2015 es diferencia de la de 2012 en què abans de Navarcles evita pujar
al Galobard i fer una llarga volta per la riera de Calders definint un pas al costat del riu.
Més avall de Sant Benet de Bages es proposa l’obligada construcció d’un gual que ha de
permetre el pas de caminants i ciclistes cap al marge esquerre del riu i arribar al Pont de
Vilomara (GU 188). És una obra obligatòria perquè el traçat ara possible ha d’utilitzar la
carretera BV-1225 per continuar baixant.

Municipi

Navarcles
Sant Fruitós de Bages
Artés
Talamanca

Referències
(WP)

Navarcles:
EX 224, GU 225
Sant Fruitós de Bages:
PI C16, DIV 222, OCU 220, PONC 220, GUAL DE LES TINES
Artés:
Veieu capítol anterior.
Talamanca:
(no hi ha WP)

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Navarcles: 166.344,75
Sant Fruitós de Bages: 260.331,50
Artés: veieu capítol anterior.
Talamanca: sense actuacions

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
Navarcles
El camí del 2012 s’ha modificat a partir del pont de la BV-4512, al Pont de Cabrianes, apropant-lo al riu per
evitar pujar a la Colònia Galobard i voltar per la riera de Calders. Per a això calen petits arranjaments
inclosos en les despeses generals i, a Navarcles, sota el barri de la Planota (són les EX 224 i GU 225.
L’actuació ESC DIV sota la carretera N-141c es manté com a necessària per als accessos i connexions amb
altres camins, com el de Sant Jaume).
Sant Fruitós de Bages, Manresa, Navarcles, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort.
El Camí del Llobregat de 2015 creua el riu pel Pont Vell de Navarcles i baixa cap a Sant Benet de Bages per
la dreta seguint el Camí de Sant Jaume i diversos camins senyalitzats. Al gual de les Tines, el camí a peu
de 2012 se’n va cap al marge esquerre i fa cap al Pont de Vilomara. El problema és que remunta més de 60
m de desnivell (a can Roviralta) perquè no es pot passar directament pel costat del riu i, sobretot, que
aquest tram no es pot fer en bicicleta.
El Camí del Llobregat 2015 continua baixant pel marge dret fins al punt on es construirà el gual dit de
Manresa (GU 188) que permetrà caminants i ciclistes de passar al marge esquerre, reunir-se amb el traçat
actual a peu i arribar al Pont de Vilomara. La continuació determinada el 2012 no és factible perquè ha
d’utilitzar la carretera BV-1225, molt transitada, fins al Pont de Vilomara.
Cal remarcar que hi ha una alternativa pel marge esquerre amb dues actuacions singulars que permetrien
habilitar el pas vora riu en un tram que esdevindria emblemàtic per la seva bellesa i atreviment. Són les
actuacions (PLA 205, ESC 194) que, realitzades seguint els criteris d’homologació proposats en aquest
treball, no comporten una despesa ni una dificultat constructiva significativa tot i la seva espectacularitat.
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2.5 Manresa, centre neuràlgic del Llobregat
Context

Estrictament, el Camí del Llobregat 2015 entra en el terme de Manresa més avall del
Gual de les Tines i en surt pel futur gual de Manresa (GU 188), però s’ha de tenir en
compte que Manresa desenvoluparà un paper central en el desenvolupament del Camí
del Llobregat. Per aquest motiu s’ha analitzat escrupolosament la xarxa de connexions
de Manresa i el Camí del Llobregat, fins i tot tenint en compte el futur desplegament del
projecte cap al Cardener.
Habilitació del camí d’accés al marge dret del Llobregat des del centre de Manresa per la
font del Capellans i carretera de Viladordis; pas inferior a la cruïlla d’aquesta amb la
connexió de la C-16, i seguint aquesta connexió, enllaç amb el camí ja existent al pas
inferior de la C-16.
Amb independència de tot això, com a traçat complementari s’ha inclòs una singular i
potent –des de la perspectiva turística i ciutadana– continuació pel marge dret del riu que
passa pel costat de la central hidroelèctrica de les Marcetes i du al Pont de Vilomara
(TRACK Manresa_AlternativaperCHMarcetes).

Municipi

Manresa

Referències

Manresa:
PONT C16, EX VILADORDIS2, EX VILADORDIS1, PROPOSTA MANRESA,
PROPOSTA MANRESA, FFCC BUS, APARCAMENT, GU 188

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Manresa: 158.510,00

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
Manresa, node estratègic del Camí del Llobregat
Cal considerar Manresa com un element bàsic del Camí del Llobregat perquè:
1. Està situada gairebé al mig del recorregut del camí, una referència logística important
2. És la porta del Cardener, situada en la confluència del Llobregat i del Cardener (les propostes que
s’adjunten tenen en compte aquest fet)
3. És una població notable, capital del Bages, amb serveis de tota menta i un patrimoni cultural molt
significatiu i potent
4. I, molt important, és un node de comunicacions central, a nivell nacional, amb connexions de
transport públic que donen accés al camí a una població de 5.5 milions d’habitants:
- Tres estacions de rodalies (RENFE i Ferrocarrils Catalans)
- Estació central d’Autobusos, coincidint amb les anteriors (a tocar dels FFCC i de l’estació
d’autobusos hi ha l’aparcament de la plaça de Prat de la Riba, que, a manera de “Parc and
Ride” permet aparcar els cotxes i sortir caminant o en bicicleta o utilitzar el tren)
És per aquest motiu que, malgrat que la proposta d’actuacions que seguirà no pertany al traçat estricte del
Camí del Llobregat, s’ha cregut crucial estudiar-ne la connexió.
La definició dels recorreguts de connexió s’ha fet utilitzant vials públics, pel costat de la carretera d’accés a
Viladordis i pel costat de la connexió d’aquesta carretera amb la C-55. Aquests dos darrers trams ocupen
terrenys de titularitat privada. Cal doncs que l’Ajuntament de Manresa segueixi el recorregut sobre el
Cadastre per identificar als propietaris afectats i gestionar la cessió del pas. La prescriptiva autorització de la
DG de Carreteres de la Generalitat estarà contemplada en l’expedient general del Camí del Llobregat.
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Proposta d’actuació
Com que el nucli de Manresa no toca al Llobregat (el municipi, sí), sinó que al Cardener, cal facilitar l’accés
de Manresa al Llobregat. Una possibilitat serà cap al sud pel mateix Cardener fins l’aiguabarreig amb el
Llobregat, entre Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, però és un trajecte llarg (gairebé 7 km, més de 8 km
des de la plaça de Prat de la Riba) i que està pendent de projectar (la Diputació te previst estudiar-ho a
primers del 2016, tal com aquest treball ho fa amb el Llobregat). Per això és considera prioritari establir el
centre neuràlgic de comunicació a l’estació dels Ferrocarrils catalans i a l’estació d’autobusos, conjuntament
amb l’aparcament de la plaça de Prat de la Riba.
Malauradament l’estació de Rodalies C-4 de la RENFE està lluny (1.6 km, 20 minuts a peu), pel que es
proposa com a connexió la riba del Cardener aigües avall durant 400 metres, i davant la històrica cova de
Sant Ignasi, anar pel carrer homònim a buscar l’aparcament proposat, amb l’avantatge de passar per
l’Oficina de Turisme municipal.

L’Estació està la part baixa de Manresa, al Cardener, a 206 m, i amb una incomprensible i deficient
connexió d’autobusos amb l’altra estació. No és viable una connexió a l’est on, a 5.5 km d’aquesta estació,
es troba la Central Hidroelèctrica de les Marcetes, al Llobregat, perquè tot i voltar pel barri de Santa Pau,
seria inevitable travessar zones urbanes (La Balconada) i assolir la cota 324 m (118 m de desnivell) a cal
Gravat, des d’on el descens fins al Llobregat s’ha de fer obligatòriament per la carretera del Pont de
Vilomara, sense vorera per a vianants o ciclistes.
Com es veurà, cap al nord son només 4.05 km des de l’Estació central de Manresa, 5.65 km des de
l’Estació de Rodalies.
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Des de l’Aparcament de Prat de la Riba i l’Estació principal (FFCC i bus) hi ha un camí per la font dels
Capellans que evita travessar pel mig diverses zones edificades. Per entre camps du a la carretera de
Viladordis (“PC C55”). El cost 4 000 + IVA € si és pas zebra (34 000 + IVA € si fos pas amb semàfor).

Arribada del camí de la font dels Capellans
a la Carretera de Viladordis.
En aquest punt es posaria un pas zebra, a
nivell, per a passar a l’altra banda (“PC
C55”). És zona urbana i amb visibilitat total.

Aquí s’ajunta amb la carretera de
Viladordis, amb un ample vial segregat per
a vianants i ciclistes que està a l’altra
banda de l’arribada del camí.
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El problema està en què 150 metres més avall hi ha la C-55 que volta Manresa i el voral de vianants i
ciclistes queda tallat. La construcció de la carretera no va preveure, com sol passar, el pas per a d’altres
usuaris que no siguin els vehicles a motor.
Molt pitjor, aquest estiu s’ha eixamplat el pont a quatre carrils i s’ha mantingut l’amplada inicial. Si abans
eren 12 metres de pas estret, ara en son 20. Es torna a demostrar la necessitat de planificació a llarg termini
i de coordinació de les diferents administracions públiques.

Hi ha un pas de només 170 cm en el
voral sud (massa estret per ciclistes), a
la dreta, i un de 80 cm en el nord
(massa estret per a vianants), a
l’esquerra.
Les dues fotos següents, des de l’altra banda del pont, mostren al detall l’estretor. Si més no, s’haurien
d’ajuntar ambdós passos per la banda sud, amb un sol pas de 250 cm per a vianants i bicis, ajustant la
calçada per la banda nord (“PI C55”). Cost del desplaçament de la calçada i resituació de les proteccions a
pressupostar per la DG de Carreteres de la Generalitat.
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Arribats a Viladordis pel voral sud de la carretera, per a passar l’autopista C-16 cal fer una incòmoda llaçada
fins el pas inferior ja existent “PI C16”, llaçada que s’indica amb color blau marí.

Incòmode tan al sortir de Manresa com al tornar-hi. Al sortir perquè amb el pas inferior “PI C16” a tocar (a
500 metres), des d’on es deixa l’altiplà de Manresa i s’entra al Llobregat que ja és visible a sota, cal voltar el
doble, 1 km, per a arribar. Al tornar, perquè a la llaçada s’hi afegeix l’habitual cansament, les ganes d’arribar
i un innecessari desnivell afegit de 10 metres.
En aquest punt coincideixen tan l’accés des de Manresa al Llobregat com el camí de Sant Jaume i el camí
de l’Abat Oliva. Tots ells s’ha hagut de modificar per fer la llaçada sota la C-16.
L’Ajuntament de Manresa proposa entrar al veïnat i seguir recte fins a perforar sota l’Autopista C-16, amb
dos túnels de 2.5 x 2.5 metres fets amb la tecnologia d’excavació i consolidació amb punxades
oleohidràuliques de caixons. És la “Proposta Manresa”.
El primer problema és que cal travessar l’autopista en una amplada de 40 metres i a continuació la sortida
de Viladordis de l’autopista d’uns altres 25 metres. Amb calaixos oberts de formigó per a retenir el talús fins
els 2.5 metres d’alçada de les punxades, aquestes punxades es redueixen a 30 i 15 metres respectivament.
El següent problema és que el terreny a perforar és sobreposat (l’autopista va per sobre del nivell original
del terreny), pel que no és gens homogeni, amb bolos i terres de diferent consistència, que encareixen el
pressupost donat per a un terreny homogeni i tou (“...suponiendo un terreno fácilmente excavable, sin rocas
ni bolos...”).
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Aquest imprevist fa que el pressupost inicial de 156 000€ +IVA arribi als 200 000 +IVA. Afegint-hi els
calaixos i accessos, s’obté un cost total d’uns 250 000€ +IVA.
Si s’observa que 300 metres al nord ja hi ha el pas inferior “PI C16” i 500 metres al sud un altre pas,
superior (“PONT C16”, a tocar de l’Ermita de la Mare de Déu de la Salut), no sembla justificable tal inversió,
més quan hi ha la solució aquí proposada per a evitar la llaçada actual.
En lloc de les “punxades” anteriors es proposa anar directament a fer un pas inferior de la carretera de
Viladordis, a la cruïlla d’aquesta i la sortida/ entrada de la C-16 de Viladordis (“PI VILADORDIS” de 10
metres de llargada, l’amplada de la carretera). Seria l’única actuació rellevant per resoldre tots els greus
problemes que planteja l’accés de Manresa al riu.
En aquest punt el trànsit és molt limitat tot i tractar-se d’una sortida/ entrada d’Autopista i un veïnat molt petit
(Viladordis). La velocitat és baixa per la cruïlla, es podria considerar zona urbana. Per això seria raonable
fins i tot un econòmic pas a nivell (zebra o semàfor), però es proposa un pas inferior més per l’Autopista que
per exigència estricta.
L’amplada de la calçada és de 12 metres, pel que es pot actuar en dos meitats de 6 metres. Això permetria
fins i tot mantenir les dues direccions de pas (3 +·3), sense ni tan sols passos alternatius durant la
construcció.
Per a aquesta caldria, com a molt, una setmana (dilluns a divendres) excavant una rasa de 5 metres i 3.5 de
fondària a tota l’amplada de la carretera (12 metres) per a col·locar calaixos prefabricats de formigó de
secció 3 x 3 metres i 2 metres d’ample, 6 calaixos fins els 12 metres requerits. Caldria una excavadora
giratòria, una retroexcavadora de càrrega i un camió, amb 5 operaris. El torrent de Viladordis a 60 metres no
fa preveure un terra rocallós sinó que sedimentari. El torrent permetria el desaigua (calçada a 255 metres,
terra del pas inferior a 251.5 metres). Cal afegir les dues rampes d’accés. El seu cost seria de 80 000 +IVA
€ (preu de contractista) la tercera part que travessar la C-16 amb “punxades” ja comentat.
Posats en aquesta altra banda, a les Cases del Llac, se segueix l’ampla cuneta de l’entrada/ sortida de
l’Autopista C-16, on com a molt s’hauria de retocar el talús i arranjar el pis al llarg de 200 metres i, si
calgués, amb una cuneta americana els darrers metres (“DIV C16”). El seu cost seria de 30 000 +IVA €.
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Passats aquests 200 metres s’arriba al pont on la llaçada actual passa per sobre.

El senyal de prohibit avançar és la mateixa, en la
foto de dalt presa des del pont de sobre, per on
passa la llaçada, que en la foto de sota, presa
des de baix, a la cuneta.

A partir d’aquest pont el camí surt de la cuneta
de la sortida de la C-16 i se’n va cap al pas
inferior ja existent. S’aprecia l’amplada de la
cuneta.
En aquest punt se surt de l’accés a l’Autopista.
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Vist des del pont de la llaçada, una vegada passat sota d’aquest aprofitant la cuneta de l’entrada/ sortida,
l’accés al pas inferior ja existent “PI C16”, és immediat. El seu cost forma part de “DIV C16”.

Foto feta des del pont
per on passa la llaçada
actual. El nou camí
només ha de resseguir el
límit del conreu fins el
pas inferior “PI C16”, tot
en terrenys d’actuació
competent a la DG de
Carreteres de la
Generalitat.
El pas sota de la C-16, una vegada creuat, que du al Llobregat, a l’esquena. Total, 4.05 km des de l’Estació
central de Manresa, 5.65 km des de l’Estació de RENFE - Rodalies.
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Tot i que no ha estat demanat, es consideren dues actuacions més per completar l’accés de Manresa al
Llobregat, de molt interès per a la població local.
La primera “EX VILADORDIS1” connectaria el pas inferior “PI C16” sota l’Autopista C-16 amb el pont
superior “PONT C16” que hi ha 800 metres al sud, del que ja s’ha parlat en relació a la “PROPOSTA
MANRESA”, a tocar del cementiri de Viladordis, del Poblat medieval de Viladordis i l’ermita de la Mare de
Déu de la Salut. Tot amb vistes al Llobregat a l’estar a la banda est de l’Autopista. Cost 10 000 +IVA

A la vegada donaria accés a les Hortes, al marge dret del Llobregat, per una pista d’accés més costeruda
però ciclable.
Tanmateix, el camí de Sant Jaume i el de l’Abat Oliva que han estat tallats per l’Autopista C-16 i que en cap
cas feien la llaçada actual, tant podrien passar per Viladordis aprofitant les actuacions “PI VILADORDIS” i
“DIV C16”, com aprofitant aquesta actuació “EX VILADORDIS1” per l’est de l’Autopista C-16, amb notables
vistes al Llobregat, inexistents en l’anterior.
La segona actuació, “EX VILADORDIS2”, connectaria el “PONT C16” sobre l’Autopista C-16 amb el
Llobregat, més cap al sud, baixant per la Roca Tinyosa fins a l’actuació “GU 188” on es proposa el gualpassera de Manresa. Cost: 10 000 + IVA
Cal tenir en compte que el “PONT C16” (i el Poblat medieval de Viladordis i l’ermita de la Mare de Déu de la
Salut) és un lloc habitual de trànsit des dels elevats barris del sud de Manresa (Balconada, Cal Gravat,
centre comercial i polígon de Bufalvent). A la vegada, s’evitaria la perillosa carretera del Pont de Vilomara
(IMD 5486).
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La Cornisa de Manresa
Tal com Sant Fruitós de Bages, tot i no estar a tocar del Llobregat, oferia l’esplèndida cornisa de les
Brucardes i font Tolega sobre els espadats del Llobregat, aigües avall Manresa ofereix una altra cornisa
amb aquestes intervencions anteriors “EX VILADORDIS1” i “EX VILADORDIS2” combinades amb el “PI
VILADORDIS2” que encara els donen més importància i prioritat. Importància tant si es circula pel Llobregat
-com alternativa aèria als camins a ambdues bandes del riu- com perquè els manresans puguin sortir a
passejar i admirar el riu (en color verd fosc).
La cornisa podria estendre’s aigües amunt, cap al nord, fins al riu d’Or (també en color verd fosc) i enllaçar
amb la cornisa de les Brucardes

Un altra accés a la cornisa, ja freqüentat actualment des dels barris alts de Manresa (la Balconada, cal
Gravat i Bufalvent), sortiria de la zona comercial (amb comerços, bars, restaurants i un hotel) i es dirigiria
pels camps a l’ermita de la Salut i al “PONT 16” (també en color verd fosc). Des d’aquest pas sobre
l’Autopista C-16 ja hi ha dues baixades al riu Llobregat (a les Hortes a sota mateix, i a al gual “GU 188” que
porta a la riera de Mura). Als que s’animessin a salvar el desnivell, els permetria diversos circuits entre
Manresa i el riu Llobregat.
Cal recordar que aquesta actuació pel nord de la sèquia de Manresa i el Parc de l’Agulla, molt freqüentats
actualment, combinada amb la part alta del riu d’Or i la recuperació del ferrocarril Manresa – Sallent, donaria
una altra sortida cap al nord.
Tal com els JJOO del 1992 van obrir Barcelona al mar, tot això obriria Manresa al Llobregat.
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2.6 El Pont de Vilomara-Castellgalí-Sant Vicenç de Castellet
Context

L’actual pas entre el Pont de Vilomara i Sant Vicenç de Castellet ha d’utilitzar el voral
interior de la carretera BV-1229, del tot impossible per a un recorregut excursionista a
causa del seu alt IMD. A més, la utilització de la carretera obliga a una llarga llaçada per
Boades (terme de Castellgalí), allunyada del riu.

Municipi

Ës obligada la solució d’aquest tram de carretera i l’intent d’apropar-se al riu evitant
passar per Boades.
El Pont de Vilomara
Castellgalí
Sant Vicenç de Castellet

Referències
(WP)

El Pont de Vilomara:
PONC 179, DIV 182, GU 181
Castellgalí:
EX 176, EXR 175, DIV 170, DIV 165, PONT 162
Sant Vicenç de Castellet:
EX 178, EX 179, EX 180, EX 177, EX 181, GU 157, GU 155

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

El Pont de Vilomara: 251.438,00
Castellgalí: 170.852,00
Sant Vicenç de Castellet: 277.059,75

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
El Pont de Vilomara
El pas del nucli del Pont de Vilomara pel marge esquerre mitjançant l’actuació DIV 182, que evita una petita
central hidroelèctrica i una fàbrica, és obligat per a resoldre el greu problema plantejat per l’Ajuntament del
pas pels carrers del mig del poble, així com garantir la viabilitat del trànsit a peu i en bicicleta el màxim de
dies de l’any (el que no garanteix igual la llaçada alternativa suggerida pel Pont gòtic de Vilomara combinat
amb el gual normalitzat GU 176, per a evitar el pas de la central i fàbrica esmentada).
Amb els criteris de normalització que s’han elaborat paral·lelament a la redacció del treball (d’estructures
metàl·liques en aquest cas), i que s’han posat a disposició de la Diputació, aquesta actuació DIV 182 no
comporta una despesa ni una dificultat constructiva significativa, tot i que a primera vista semblava
“impossible”. Cal pensar, a més a més, que es pot recórrer als drets públics de la zona de servitud i a les
necessitats de sanejament dels actuals abocaments incontrolats.
Boades
La travessia del GR-270 per Boades utilitzant la carretera BV-1229 és implantejable per la seva estretor i el
alt trànsit de vehicles (IMD 7 768). Un lateral de 1.5 km seria car, i tampoc no evitaria l’allunyament del riu.
Tot al contrari, la solució aportada seria molt més econòmica i apropada al riu, a més de garantir el
manteniment d’una línia elèctrica de mitja tensió, a dia d’avui impossible per la vegetació i bardisses
incontrolades, que son un dels principals orígens dels incendis forestals i ja haurien d’haver obligat, per Llei,
a disposar d’un pas al llarg d’aquesta línia. Cal constatar el criteri de “concurrència” amb que s’han tractat
les solucions trobades, concurrència que només comporta un esforç d’anàlisi i suficient competència per a
tractar el problema, i que facilita la seva realització.
Sant Vicenç de Castellet
Un camí més apropat a la llera del riu com proposava l’Ajuntament no es considera adient per al seva
inundabilitat, un problema potencial del que s’és poc conscient i que l’Ajuntament hauria de tenir en compta
pels barris situats a ran de riu. Això no impedeix que es pugui circular per aquest camí de la llera, quan
sigui possible i no hagi risc de riuades, pel camí de la llera.
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2.7 Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat
Context

Els problemes més importants d’aquest tram són:
a) El pas del Burés i del Borràs, a Castellbell i el Vilar, per la carretera C-1411a al
llarg de 1.7 km
b) L’entrada a Monistrol de Montserrat per la mateixa carretera, estreta i perillosa,
impossible de proposar dins d’un recorregut turístic

Municipimunicipis

La solució amb la recerca de passos apropats al riu que evitessin aquests engorjaments
era, doncs, obligada.
Castellbell i el Vilar
Monistrol de Montserrat

Referències
(WP)

Castellbell i el Vilar:
E NORD RENFE, EX 133, EX 146, DIV 129, EXC 128, GU 128
Monistrol de Montserrat:
CREMALLERA, E FFCC CREMALLERA, EX 126, EXR 122, PONC 122, PLA 120, DIV
120, ESC 107

Resum del
pressupost
(imports amb
IVA inclòs)

Castellbell i el Vilar: 384.447,25
Monistrol de Montserrat: 491.169,25

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
El Burés i el Borràs (Castellbel i el Vilar)
Una vegada resolts els principals inconvenients del trajecte que s’havia determinat el 2012 des de Sant
Vicenç de Castellet en amunt, restava abordar entrada a Monistrol. El problema més important d’aquest
tram passa a ser el pas del Burés i del Borràs per la carretera C-1411a, al llarg de 1.7 km. El carril bici del
Burés, de 400 metres, és una simple vorera. El pas per aquest vial es pot justificar si es considera com a
provisional i atès el relativament baix trànsit de la carretera (IMD 1 559) i el fet que bona part dels 1.7 km
siguin de zona urbana.
Entre el Burés i el Borràs (Avinguda del Pare Claret) hi ha un tram de 400 metres sense cases, entre el
carrer de Baix Vilar al Burés, on s’acaba el “carril bici” i el carrer Agricultura al Borràs, on torna a haver-hi
vorera. Tot i que sigui un tram “urbà” no hi ha vorera i els vehicles hi acceleren. Aquest 400 metres
requereixen doncs, baixar al camí i tornar a pujar a la carretera C-1411a pel carrer Agricultura, al Borràs.
A la vegada, s’haurien de considerar les actuacions DIV 144, PONC 144, PLA 144, DIV 145, EX 143, DIV
142, EX DIV 135, COB C 134, EX 134 i DIV 134 com la primera actuació a fer en la fase posterior a la posta
en marxa del recorregut, fins i tot com la darrera de les que es facin en primera actuació. Deu intervencions
en menys de dos quilòmetres semblen moltes, però són les necessàries per donar continuïtat al camí en un
lloc estratègic.
Finalment, amb els criteris de normalització que s’han elaborat paral·lelament a la redacció del treball
(sobretot d’estructures metàl·liques en aquest cas), i que s’han posat a disposició de la Diputació, les
actuacions PONC 144, PLA 144 i COB C 134 no comporten una dificultat constructiva significativa, tot i
que a primera vista semblen difícils. Només cal una bona gestió amb els propietaris afectats. Cal pensar, a
més a més, que com en molts altres llocs, es pot recórrer als drets públics de la zona de servitud.
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La Bauma (Castellbell i el Vilar)
L’ajuntament de Castellbell i el Vilar va habilitar un traçat pel marge dret del riu. Aquest recorregut
complementa magníficament l’actuació del marge esquerre perquè permet realitzar un itinerari circular a
banda i banda del riu (criteri que s’ha utilitzat per ha proposar l’habilitació de molts traçats complementaris
inclosos en aquest treball).
Ara bé, ateses les dificultats que fins avui suposa l’ús del pont privat de la Bauma per a utilitzar el marge
dret, torna a ser obligat evitar l’ús de la C-1411a en els 2 km que segueixen als 1.7 km anteriorment
esmentats. Cal, doncs, habilitar-hi un altre tram alternatiu. Cal pensar que aquests 2 km no són totalment
urbans i que només requereixen dues actuacions significatives (DIV 129 i GU 128), actuacions que amb els
criteris de normalització que s’han proposat no comporten dificultats importants.
Monistrol
L’arribada a Monistrol per la carretera C-1411a és impossible de plantejar en un itinerari com el del Camí del
Llobregat, per la seva estretor i absència de vorera (carretera de 6 metres d’ample) al llarg de 450 metres.
No hi ha cap altra alternativa que construir dos passos metàl·lics normalitzats, el pont PONC 122 sobre el
canal de la Fàbrica Puig i Font i el pas de la fàbrica per la zona de policia amb una plataforma volant
normalitzada que no impedeixi el curs de les riuades quan s’arribin a produir.
A partir d’aquí i fins al Cairat d’Esparreguera, a tocar del terme d’Olesa de Montserrat, el camí és magnífic,
ample i espectacular.
Recuperació de l’històric enllaç del cremallera de Montserrat amb l’estació actualment de RENFE
(Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat).
Tot i que no entri dintre de la proposta estricte del Camí del Llobregat, aquest traçat complementari es
considera de gran importància per tal d’integrar en la seva totalitat l’entorn ferroviari de Montserrat, una
destinació turística emblemàtica de ressò mundial i una fita cabdal de l’imaginari català.
El vell ferrocarril de cremallera desaparegut fa molts decennis enllaçava l’estació dels “trens del Nord”, ara
RENFE, amb el centre de la vila de Monistrol, on amb un intercanvi es passava al cremallera del Monestir
que venia de l’estació dels FFCC Catalans, com ho torna a fer en l’actualitat. L’estudi detallat d’aquesta
actuació està pràcticament a punt, totalment pressupostat. El traçat es georeferencia amb el TRACK
“Castellbell-Monistrol_TrenMonistrolCastellBell” i es pot observar a la pàgina corresponent de la sèrie
topogràfica 1: 5 000, dins del recull cartogràfic que acompanya aquesta memòria.
Connexió entre l’estació de l’Aeri de Montserrat i el Camí del Llobregat
L’estació de tren dels FFCC de la Generalitat de l’Aeri connecta amb el telefèric del Monestir de Montserrat i
amb la carretera C-55. És, com totes les estacions de ferrocarril del recorregut del Llobregat, un element de
primer ordre, un punt d’accés i connexió important. El corriol que connecta l’estació amb el Camí del
Llobregat és molt precari i cal refer-lo en condicions.
Es proposa l’eixamplament del camí existent a una amplada de 2 m, restauració de la plataforma del camí i
instal·lació de tres trams d’escales amb una rampa lateral per a acompanyar-hi les bicicletes. El recorregut
resultant serà de 115 m, entre les cotes 136 i 113 m, amb un pendent mitjà del 20%. Les titularitats afecten
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i FFCC de la Generalitat de Catalunya.
El punt on desemboca aquest accés coincideix amb el traçat del col·lector de salmorres del Llobregat. La
coincidència amb el Camí del Llobregat s’ha tingut en compte i, en data novembre de 2015, la Diputació de
Barcelona va presentar un plec d’al·legacions a l’ACA de a fi d’integrar, si fos el cas, el conjunt de les dues
obres i de fer respectar tothora la integritat i permeabilitat del Camí del Llobregat.

194

Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat. Juliol - novembre 2015

3. El Camí del Llobregat al Baix Llobregat
Resum del pressupost del Camí del Llobregat 2015 al Baix Llobregat
Inclou la consolidació del camí i les actuacions necessàries; import en euros IVA inclòs.
Baix Llobregat
Esparreguera
Olesa de Montserrat
Abrera
Total Baix Llobregat

Quilòmetres
per municipi
4,067
7,871
6,326
18,264

Total per
municipi
152.066,75
1.387.355,75
573.721,50
2.113.144,00

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
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El Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat del Consell Comarcal del Baix
Llobregat
El Camí del Llobregat entra a la comarca del Baix Llobregat en el terme d’Esparreguera, sobrepassada
l’estació de l’Aeri de FCG de la línia Barcelona-Manresa. Discorre durant 4,04 km en aquest municipi fins al
torrent de l’Afrau. Després, creua els termes d’Olesa (8,01 km) i d’Abrera (6,31 km) i desemboca en el de
Castellbisbal (Vallès Occidental) a l’alçada de la riera del Morral del Molí. D’aquest punt en avall el camí és
franc i obert fins al Prat de Llobregat. En aquesta zona final el present treball no hi contempla intervencions
de consolidació en estar aquestes atribuïdes al Projecte Marc de l’Espai Llobregat de 2003 elaborat i
finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB.
El Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat elaborat el 2014 determina la xarxa de camins que es posen
a disposició de les activitats turístiques. El pilar fonamental del Pla és el Camí del Llobregat, obert
actualment entre Castellbisbal (Pont del Diable) i el Prat del Llobregat.

Projecte Marc de l’Espai Llobregat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB
Per altra banda, l’AMB va realitzar l’any 2003 el Projecte Marc de l’Espai Llobregat, una proposta de gran
abast que reclama la recuperació de l’espai fluvial contemplada des de l’accessibilitat. L’import estimat de la
inversió se situava pels volts dels 168.8 M euros, afectava una superfície d’unes 1 200 ha i abastava els
municipis riberencs del nord de la comarca del Baix Llobregat que no formen part de l’AMB, Martorell,
Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Collbató. Per la seva importància en el conjunt del projecte del
Camí del Llobregat exposem un resum de les propostes d’actuació del Projecte Marc.
Proposta de recuperació de l’espai fluvial
1. Recuperació des de la llera del riu
2. Recuperació des d’unitats d’interès
3. Recuperació des de l’accessibilitat
S’han de poder gestionar de forma independent però considerades globalment. Només el sumatori de totes
les intervencions conduirà a l’estadi més proper possible de la recuperació
Cost estimat de la recuperació
Superfície total tractada d’Espai fluvial

168 791 181 €
1 193.1 ha

1. Recuperació des de la llera
Actuant en un espai longitudinal a cada costat del curs.
Agent administratiu principal: Agencia Catalana de l’Aigua.
De les accions necessàries destaquen les que resolen:
- Condicionants hidrològics en el medi físic i els d’ús del sòl
- Serveis en el medi humà.
Recuperació des de la llera
127 742 185 €
Superfície total tractada
848.9 ha
2. Recuperació des d’unitats d’interès
Encaminades a rescatar aquestes zones amb funcionalitat socio-ambiental. Agent administratiu competent
últim: administració local o un conjunt d’elles. Destaquen les accions en el medi humà en relació a
l’accessibilitat, usos, serveis i patrimoni cultural.
Recuperació des d’unitats d’interès
23 407 047 €
Superfície total tractada
344.2 ha
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3. Recuperació des de l’accessibilitat
Actuant en un conjunt de camins existents i nous, les accions es poden classificar segons l’accessibilitat:
Longitudinal
Transversal

Seguiment i control dels serveis o infraestructures juntament amb l’ús públic i la mobilitat
longitudinal de manera compatible i integrada
Permet l’accés a l’Espai fluvial des dels municipis, mitjans de transport i resta del territori.

De les accions necessàries destaquen les relacionades amb l’ús del sòl i el patrimoni cultural.
Recuperació des de l’accessibilitat
Longitud total tractada

17 641 949 €
117.3 km

Conseqüències de l’obertura del Camí del Llobregat per al Baix Llobregat
L’actuació projectada per la Diputació finalitza en el terme de Castellbisbal a l’alçada de la riera del Morral
del Molí, limítrofa amb el terme d’Abrera. Ultra la seva utilització com a recurs d’esbarjo local, quan estigui
plenament oberta abocarà al Baix Llobregat una quantitat important d’usuaris la mobilitat dels quals serà
facilitada per l’existència de les dues línies fèrries existents entre la costa i Manresa. Aquest contingent
s’afegirà al considerable nombre de practicants que actualment freqüenten el Camí del Llobregat entre el
Pont del Diable i el Prat de Llobregat.
És, doncs, necessari iniciar la coordinació entre les administracions territorials involucrades en el Camí del
Llobregat: el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, el nus central de les quals estaria representat pel Consell Comarcal.
En definitiva, s’apunta com a necessària la coordinació en els següents àmbits:
Pla d’usos públics
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha encarregat l’elaboració d’un Pla d’Usos del Camí del Llobregat
vinculat al Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat de 2014 i orientat a la gestió municipal de l’ús
ciutadà, esportiu i turístic de l’entorn fluvial.
Aquest pla d’usos s’ha de concretar en un “projecte bàsic”, un pla immediat d’accions que contempli:
a) La definició de la totalitat dels accessos al riu dels 17 municipis riberencs, ampliable, si així es
considera oportú, als municipis forans de Castellbisbal, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, amb
els criteris d’arranjament, condicionament, informació i manteniment d’aquests accessos
b) La definició de les actuacions en el Camí del Riu destinades a l’ordenació del trànsit de vianants,
bicicletes, cadires de rodes i vehicles motoritzats, amb els criteris d’arranjament, condicionament,
informació i manteniment d’aquests accessos
c) Estimació de pressupostos de la totalitat de les accions del pla bàsic (s’entén que elaborats a nivell
de projecte bàsic, d’aproximació, no com a projectes executius)
Pla d’inversions econòmiques
Amb la finalitat d’habilitar el conjunt de la xarxa, d’optimitzar els recursos disponibles, distribuir l’impacte
econòmic del turisme i esmorteir l’afluència d’usuaris en punts crítics: permeabilitat, dispersió i segregació
d’usos.
a) Habilitació del conjunt de la xarxa de camins definida en el Pla de Senders Turístics del Baix
Llobregat de 2014, especialment dels seus eixos oriental i occidental on es van detectar obstacles
que fan molt difícil el pas (especialment en l’eix oriental en els termes de Castellbisbal i el Papiol).
b) Habilitació dels accessos de les poblacions al Camí del Llobregat que es definiran en el Pla d’usos
públics del Camí del Llobregat encarregat pel Consorci.
c) Senyalització de la xarxa. Com a mínim cal arribar a un acord entre tots els agents territorials per
senyalitzar el Camí del Llobregat i la totalitat dels camins del Pla de Senders Turístics d’una manera
conceptualment i metodològicament homogènia, conservant la visió de conjunt del Camí del
Llobregat (GR 270) i atenint-se a la doble perspectiva entre usos locals i turístics.
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3.1 Esparreguera-Collbató
Context

Consolidació del tram de 4,12 km de la pista que comunica Monistrol
de Montserrat amb la Puda de Montserrat i la C-55 entre l’estació de
l’Aeri FGC (116 m) i el torrent de l’Afrau (86 m). La seva habilitació
requereix un tractament genèric de consolidació i actuacions molt
puntuals, bàsicament per a l’allisat i condicionament del ferm,
desaigües i neteja.
Habilitació d’un camí entre el marge esquerre del Llobregat i la
carretera B-113 a ca n’Astruc Nou per sobre el Llobregat i el túnel del
Cairat de la carretera C-55, amb la construcció d’un pont sobre
l’engorjat, immediatament al sud de la resclosa del Cairat.

Municipi

Esparreguera
Collbató

Referències (WP)

Esparraguera:
ACC 105
Collbató: sense referències

Resum del pressupost
(imports amb IVA
inclòs)

Esparraguera: 152.066,75
Collbató: sense referències

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
Ens afectats
Ajuntament d’Esparreguera
Presa i central Hidroelèctrica del Cairat.
ACA
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Dir. Gral. Infraestructures Mobilitat
Terrestre. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Titularitats
Ajuntament d’Esparreguera
Propietat de la Presa del Cairat. Propietari: 08075A00500005
Can Broquetes. SIMAPRO, SL. Tel. 937 774 003
CH Cairat. HIDRODATA, SA
Propietat dels terrenys entre la pista del marge esquerre i la B-113 a ca n’Astruc Nou
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Situació actual
El marge esquerre del riu
Entre l’estació de l’Aeri de Montserrat dels FGC, on comença el terme d’Esparreguera, fins passat l’antic
balneari de la Puda, abandonat i en desús, el Camí del Llobregat utilitza el marge esquerre del riu.
El tram pel terme d’Esparreguera entre l’estació de l’Aeri FGC (116 m) i el torrent de l’Afrau (86 m) té 4,04
km de recorregut i està perfectament obert per una pista que comunica Monistrol de Montserrat amb la Puda
de Montserrat i la C-55. La seva habilitació requereix un tractament genèric de consolidació i actuacions
molt puntuals, bàsicament per a l’allisat i condicionament del ferm, desaigües i neteja.
El marge dret del riu
A fi de comunicar el camí amb el marge dret es proposen dues connexions; la primera a l’alçada de la presa
del Cairat i la segona a l’alçada de la Colònia Sedó, aquesta darrera ressenyada dins del capítol d’Olesa de
Montserrat.
El dissortat traçat amb què es va construir la carretera C-55 al seu pas pel terme d’Olesa de Montserrat i
d’Esparreguera (en general, tot el traçat i les característiques de la C-55 són lamentables i el preu en
accidents i incidències insuportable, en conjunt, el més alt de Catalunya) va provocar, entre altres efectes,
l’alteració absoluta de l’entorn natural i paisatgístic de la Puda de Montserrat, la desaparició de la carretera
d’accés al balneari de la Puda (terme d’Esparreguera) i la desaparició del camí d’accés que anava entre
Esparreguera i la Colònia Sedó fins a la Puda i el Cairat pel marge dret del riu.
Front a la gran despesa que suposaria saltar el riu i reobrir el camí pel marge dret, s’ha consolidat l’opció
prudent de continuar per l’esquerra i donar accés al terme a través d’un pont a la presa del Cairat i de la
palanca de la Colònia Sedó. Enllaç important, mol sol·licitat per nombrosos grups excursionistes que volen
accedir a Montserrat per Collbató. Camí de Sant Jaume. Camí Romeu a Montserrat

A l’esquerre, el pont de la Puda que unia el balneari amb el marge dret del riu, on hi havia una àrea
enjardinada, amb fonts i passeigs. Fotografia presa el 1910. A la dreta, el pont cent-cinc anys més tard, amb
la carretera C-55 arranada al pont, ara inútil, i l’entorn del balneari destruït.
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Connexió entre Esparreguera i Abrera
Des de la Colònia Sedó es podria continuar riu avall pel marge dret del riu fins al pont de la Miquela (C-1414
Olesa de Montserrat-Esparreguera) i seguir, encara, un quilòmetre més fins a l’espadat dels plans de Can
Claramunt, el pas del qual requeriria d’una inversió considerable per vorejar-lo amb una passera penjada a
mitja alçada.
Una altra cosa fóra l’habilitació d’un traçat entre Esparreguera i Abrera per la vall de la Riera de Magarola,
arribar al costat del riu havent deixat a l’esquerra l’espadat abans esmentat i fer cap a Sant Hilari, ja a tocar
d’Abrera, on s’enllaçaria amb el gual proposat en aquest treball. Aquest traçat és possible, però menys
funcional per a Esparreguera que el pas de la Colònia Sedó. Resta en estudi.
Traçat del col·lector de les salmorres del Llobregat
La pràctica totalitat del recorregut proposat per aquest estudi en el terme d’Esparreguera coincideix amb el
traçat del col·lector de salmorres del Llobregat ja que afecta el tram comprès entre l’inici del terme a l’estació
de FGC de l’Aeri i el balneari de la Puda. La coincidència amb el Camí del Llobregat s’ha tingut en compte i,
en data novembre de 2015, la Diputació de Barcelona ha presentat un plec d’al•legacions a l’ACA de a fi
d’integrar, si fos el cas, el conjunt de les dues obres i de fer respectar tothora la integritat i permeabilitat del
Camí del Llobregat.
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El pas del Cairat. Un pont basculant per a una fase posterior
No s’ha pogut trobar cap referència al pont medieval del Cairat. Una possibilitat és que alguna riuada se
l’emportés, potser la mateixa de l’any 1625 que es va endur el pont de Vilomara i que, posteriorment, al fer
la presa del Cairat, les poques pedres que van quedar s’utilitzessin en la construcció, quelcom similar al que
va passar a la resclosa de Boades (Castellgalí), que conté elements de la torre romana del Breny.
La dificultat de fer un pas en aquest lloc és notable. Prova d’això és que no es va tornar a intentar
reconstruir el pont perquè l’indret és del tot desaconsellable: es tracta d’un pas estret i amb desnivell que en
cas de riuada fa pujar extraordinàriament el nivell de l’aigua, que a més a més, pel pendent, circula a grans
velocitats amb efectes devastadors.
En color marró puntejat, la
zona ocupada per un succés
cada 100 anys, en blau
puntejat la zona ocupada
cada 500 anys. En el cas
dels 500 anys, el riu, d’una
amplada de 250 metres
aigües amunt, s’estreny a
només 25 metres pel rocam
sota la presa, pel que la
velocitat de l’aigua es
multiplica per 10, o més per
la caiguda. En el succés de
cada 100 anys, de 190
metres d’ample passa a
només 15, un factor encara
major, de més de 12.
Aquest engorjat, caracteritzat
pels 22 metres de desnivell
que marca la presa (la
coronació està a 105 m, i el
riu surt de l’engorjat a 83 m),
fa entendre els intents no
reeixits de trobar una solució
a aquest pas.
Cal pensar que la carretera Barcelona-Manresa es va fer pel Bruc (can Massana). No va ser fins als anys
1980 que la Generalitat va fer la C-55. Per estalviar-se un túnel d’un quilòmetre pel marge dret, precisament
just aigües avall de la presa del Cairat, la carretera -excavada- ha destrossat tot el congost, ha inutilitzat
l’històric balneari de la Puda i ha tallat durant anys tots els concorreguts passos a peu de Montserrat (camí
romeu, camí de Sant Jaume). Precisament, durant la redacció d’aquest projecte, la Diputació ha finançat
l’actuació de recuperar el pas pel marge esquerre del riu, una aspiració d’Olesa i de milers d’excursionistes
durant 30 anys
També hi ha constància del primer intent del traçat no reeixit del ferrocarril a Manresa, fa més de 100 anys,
pels 3 trams de plataforma excavada però desconnectats que es troben a la riba esquerra aigües avall de la
presa, penjats sobre el congost. Si més no, aquell esforç podrien ser motiu de recuperació. La seva
connexió possibilitaria un recorregut a peu complementari -espectacular- sobre el pas del Cairat pel marge
esquerre.
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En vermell, el traçat actual de la pista que uneix la Puda, i la C-55, amb Monistrol de Montserrat i que utilitza
el Camí del Llobregat. En verd fosc, la variant per dos dels tres talls a la roca de la provatura de traçat del
ferrocarril (el tercer ja és travessat pel camí en el punt “ACC 105”).
Finalment, el ferrocarril es va fer amb un túnel d’un quilòmetre pel mateix marge esquerre, més elevat i
evitant aquest pas (a la part superior del plànol es veu un tram a l’entrada de la boca oest del túnel), el que
no va saber fet la Generalitat de la transició amb la carretera C-55

A la dreta del plànol anterior
es veu el pas de la C-55
travessant dues vegades el
riu, suportant-se en el rocam
del marge esquer. I a la
foto, aquest rocam que
suporta la carretera en la
doble travessia. Es pot
veure, també, l’estructura
rovellada de la passera per
creuar el Llobregat, amb el
portal d’entrada, que a més
a més ha inutilitzat la
carretera C-55, impedint el
canvi de marge.
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Des de Monistrol fins al pont dit de “la Miquela”, a la carretera entre Olesa i Esparreguera, 10 km aigües
avall, no hi ha cap pas entre els dos marges del Llobregat. I això al peu de Montserrat, la muntanya més
emblemàtica i coneguda de Catalunya.
Tres quilòmetres aigües avall de Monistrol és cert que hi ha el pont de l’Aeri, però obliga a travessar la C-55
sense cap pas de vianants (IMD: 25 000). Tres quilòmetres aigües amunt d’Olesa, també hi ha el pont de la
mateixa C-55, però amb el problema ja esmentat de no haver-s’hi previst el pas de vianants ni de ciclistes.
El túnel (1 km) que hauria evitat tots aquests greus problemes arrancaria a la dreta de les fotos, a l’inici dels
viaductes, i es dirigiria al sud, riu avall, cap a Olesa i Esparreguera.
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Juntament amb l’antic molí
de Broquetes i la presa de
Broquetes, la resclosa, el
salt, la central hidroelèctrica i
el canal del Cairat formen el
sistema hidràulic que abastia
la Colònia Sedó. Es començà
a construir el 1878 aprofitant
el congost del riu Llobregat.
L’obra s’acompanyà de la
central hidroelèctrica
coneguda com Peu de Presa
i es va acabar al 1880. Obté
un cabdal regular gràcies a
una presa de 35,48 m
d’alçada, el canal subterrani
de 4 km de llargària i un salt
de 30,46 m.

En resum, si per raons òbvies no es pot plantejar fer un pas cap a l’altra banda per sobre de la presa del
Cairat (foto adjunta), i fer un pont salvant el domini públic hidràulic se n’aniria als 55 metres sense
possibilitat de pilars (i una difícil construcció) ¿com és possible fer un pas segur i durable de banda a banda
del riu?
Passera metàl·lica hiperestàtica-isostàtica
La solució seria una passera metàl·lica hiperestàtica-isostàtica, que travessés pel punt més estret de
l’engorjat del Cairat (hiperestàtica), 30 metres al sud de la presa, però que pivotés (isostàtic) i es col·loques
en la direcció del corrent si succeís algun episodi de riuada, que es pot presentar cada 100 a 500 anys.
Tindria 24 metres de llarg, pivotant per l’extrem oest, amb un suport intermedi a 8 metres del pivot, penjant
per tant els altres 16 metres per sobre de l’engorjat. Al girar per a alinear-se amb el corrent, el suport
intermedi ho faria per un carril en arc de 8 metres de radi, permetent fins a 65 graus de gir.

Pivot de gir

8m

Carril de suport

16 m

Tampoc és tan complicat. Només cal anar al país veí, França, i observar tota la tecnologia d’elements
pivotants que hi ha als canals que travessen tot el país d’un costat a l’altre i de dalt a baix.

204

Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat. Juliol - novembre 2015

Un espai idíl·lic per al piragüisme i el rem
L’aigua embassada per les rescloses del Cairat i de Can Gomis possibilita un recorregut amb piragua o
canoa sense parió. Per bé que la presència imponent de la muntanya serrada atorga a aquests paratges un
aire irrepetible, únic, aquest atractiu turístic és exportable a molts altres indrets del riu. Gràcies a la ingent
multitud de caminants i ciclistes que es mouran amunt i avall pel Camí del Llobregat, amb poc temps, la
pràctica nàutica tranquil·la guanyarà adeptes i usuaris al llarg de tot el riu.
Aquesta modalitat afegeix a l’entorn del riu que hi ha a cavall de Monistrol de Montserrat, Collbató i
Esparreguera, un atractiu irrenunciable. En pocs indrets trobarem integrats sota un cim emblemàtic la
secular pràctica de l’excursionisme (avui queda millor dir-li “senderisme”), el ciclisme de travessa i de
muntanya, el passeig a cavall i la mundialment coneguda escalada de Montserrat, tot en un mateix indret.
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El tronc de baix a l’esquerre fa veure
fins on pot arribar l’agua en una gran
riuada.

El pont en posició normal pel pas (doble
línia) i obert (línia de punts). Com si fos
una porta que obre el vent.

Al mig de la foto es veu el que hauria
pogut estar la base d’un dels pilars del
pont medieval.
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4.2 Olesa de Montserrat
Context

Habilitació del traçat del Camí del Llobregat pel marge esquerre del riu. Obertura,
consolidació del camí, restauració dels hàbitats de ribera i millora de les
infraestructures, entre les quals destaca la recuperació de la palanca de la
Colònia Sedó, obra emblemàtica del projecte global del riu.
Es disposa d’un pla específic, el “Projecte bàsic del Camí Fluvial del Llobregat a
Olesa de Montserrat” elaborat per l’empresa Lavola el 2015 per encàrrec de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Aquest projecte contempla 3 fases.
Ressenyem, a efectes del present treball, les fases 1 i 2 perquè la tercera es
refereix íntegrament a la restauració de l’hàbitat fluvial.

Municipi

Olesa de Montserrat

Referències (WP)

Olesa de Montserrat:
ACC 76, PLA 75, DIV 68, DIV 75A, EX 66, DIV 75B, PI 76, DIV 70, PLA 69, DIV
64, PONT 69, DIV 65, PONT 65, BAR 63, DIV 63, PONT 63, GU 62A

Resum del
pressupost (imports
amb IVA inclòs)

Olesa de Montserrat: 1.387.355,75

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
Ens afectats:
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
ACA. Zona de Domini Públic Hidràulic del riu Llobregat al terme municipal d’Olesa de Montserrat.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Dir. Gral. Infraestructures Mobilitat
Terrestre. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
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Situació actual
El tram pel terme d’Olesa entre el torrent de l’Afrau (86 m) i la roca de la Mona (62 m) té 8,01 km de
recorregut.
L’entorn fluvial d’Olesa de Montserrat, espai d’esbarjo i indicador de qualitat de vida
La ribera d’Olesa comptava amb dos espai emblemàtics, el balneari de la Puda, que tot i ser en terme
d’Esparreguera es troba al marge esquerre del riu, i amb l’areny del Molí. El primer lloc ha estat destruït per
una nefasta realització de la carretera C-55 i és irrecuperable si no es desvia la carretera. El segon, tot i no
resultar-ne directament afectat, ha quedat separat de la localitat per la mateixa carretera i amb un sol punt
d’accés, incòmode, llunyà, dissuasori.
El balneari de la Puda va entrar en funcionament cap a la segona meitat del segle XIX. Això va estimular el
sorgiment de negocis locals, companyies de transport i d’un hotel, el Gori, inaugurat el 1899. El dissortat
traçat amb què es va construir la carretera C-55 al seu pas pel terme d’Olesa i d’Esparreguera (el traçat i les
característiques de la C-55 són lamentables i el preu en accidents i incidències insuportable; en conjunt, el
més alt de Catalunya) va provocar, entre altres efectes, l’alteració absoluta de l’entorn natural i paisatgístic
de la Puda de Montserrat, la desaparició de la carretera d’accés entre Olesa i el balneari de la Puda i la
desaparició del camí d’Esparreguera i la Colònia Sedó fins a la Puda i el Cairat pel marge dret del riu.
L’areny del Molí és un espai de gran bellesa i riquesa natural. Tradicionalment era usat com a punt d’esbarjo
local, bany, pesca i repòs. L’accés a la zona és, actualment, difícil a causa del pas per sota de la C-55, fet
que obliga o a agafar el cotxe i a fer una volta important. La construcció del Camí del Llobregat retornarà
aquest entorn a l’abast de la població.
Traçat del col·lector de les salmorres del Llobregat
Part del recorregut proposat per aquest estudi en el terme d’Olesa coincideix amb el traçat del col·lector de
salmorres del Llobregat. La coincidència s’ha tingut en compte i, en data novembre de 2015, la Diputació de
Barcelona ha presentat un plec d’al·legacions a l’ACA de a fi d’integrar, si fos el cas, el conjunt de les dues
obres i de fer respectar tothora la integritat i permeabilitat del Camí del Llobregat.
El turisme
La situació d’Olesa respecte dels camins romeus a Montserrat, inclòs el del Camí de Sant Jaume, requeriria
un servei d’allotjament que en aquests moments no existeix. L’obertura del Camí del Llobregat abocarà un
contingent decisiu d’usuaris a la població i al seu entorn immediat, especialment afavorida per la seva
distància estratègica respecte de Montserrat, de Manresa i de Martorell, tres focus importants de sortida i
d’arribada dels futurs excursionistes i turistes. Aquest fet induirà l’obertura de serveis turístics locals, des de
l’allotjament fins a la restauració passant per lloguers, reparacions i transports de bicicletes.
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Proposta d’actuació
La imprescindible obertura del pas per donar continuïtat al Camí del Llobregat restaura, alhora, la
comunicació entre la població d’Olesa de Montserrat i el seu entorn fluvial. Aquest fet és d’una enorme
transcendència local ja que, per primera vegada i després de molts anys, els vilatans d’Olesa podran
accedir al riu d’una manera natural; l’obra posarà a la seva disposició un llarg camí de ribera apte per a
reposar, llegir, pintar, passejar, córrer i anar amb bicicleta, comunicat, a més, amb la totalitat del riu.
L’existència de la línia de FGC Barcelona-Manresa permetrà combinar una extensa varietat de recorreguts
possibles utilitzant els serveis de transport públic.
Olesa disposa d’un “Projecte bàsic del Camí Fluvial del Llobregat a Olesa de Montserrat” elaborat
per l’empresa Lavola el 2015 per encàrrec de l’Ajuntament
En tot el recorregut s’ha definit un amplada bàsica mínima de 2 metres d’amplada, que pot ser més gran en
trams amb camins preexistents. La mida, inferior als paràmetres general del Camí del Llobregat, respon a
les característiques morfològiques de l’àrea afectada, al fet de ser un espai natural protegit i a la necessitat
de minimitzar l’impacte reduint formació de talussos. En conseqüència, s’han projectat trams segregats per
les bicicletes per salvar espais de molt pendent o estrets i facilitar el pas als vianants sense conflictes.
El traçat preveu passar per dos espais industrials actualment pendents de reordenació, Paños Margarit i
Càtex-Molí, on l’actuació i planificació de l’Ajuntament haurà de vetllar per a que es reservin els espais de
pas necessaris per al camí fluvial. Pel que fa a la construcció de infraestructures, cal destacar la
reconstrucció de la Palanca de Can Sedó, que unia OIesa amb la colònia del mateix nom, en el terme
d’Esparreguera. La palanca per a vianants reconstrueix l’estètica de la preexistent. Aquest element pot
esdevenir l’element emblemàtic del camí fluvial del Llobregat en el Baix Llobregat.
Tot i que no les hem incloses en el pressupost, el projecte preveu partides econòmiques destinades a la
restauració de vegetació associada al riu Llobregat a partir de “nuclis de dispersió” localitzats on s’eliminen
les espècies exòtiques i on s’implanta vegetació autòctona. Es preveu, també, l’eliminació i retirada de les
ocupacions il·legals de l’espai de Domini Públic Hidràulic.
Fases del “Projecte bàsic del Camí Fluvial del Llobregat a Olesa de Montserrat”. Pressupost amb IVA
no inclòs
En procés
d’execució

Immediata
i a curt
termini

Obertura i consolidació de la traça del Camí del Llobregat
Unir els camins existents amb l’obertura de nous trams per garantir el pas a
tot el municipi i facilitar l’accés per l’estudi i definició de necessitats
constructives de la fase 2. Les unitats d’obra principals són la desbrossada
de l’ample d’afectació de la traça i els moviments de terres per a l’obertura
de la plataforma del vial.
Millora d’infraestructures i ampliació del camí
Construcció d’infraestructures per millorar l’amplada, la comoditat i la
seguretat del camí. Substitució dels pontets existents per noves passarel·les
i reconstrucció de la palanca de la Colònia Sedó.
Pressupost d’execució del projecte (IVA no inclòs)

302 321 €

643 245 €

945 565 €

Indicadors bàsics del cost de l’obra (preus totals d’execució IVA no inclòs
Preu per quilòmetre d’obertura bàsica del camí Fase I
Preu per quilòmetre de camí incloses les infraestructures de millora Fase II

27 960 €/km
118 048 €/km
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Tramificació i resum de la proposta
ACC 76
Tram 1.
271m

PI 76
Tram 2.
212m

DIV 75
Tram 3.
1.201m

PLA 75
Tram 4.
A peu:
326m
Segregat
bici:
463m

DIV 75
Tram 5.
1.064m

Tram de camí veïnal asfaltat.
Tram que recorre un camí asfaltat existent procedent
de La Puda fins a enllaçar amb la carretera C-55.

Pas sota la C-55 del camí procedent de
Esparraguera i Monistrol de Montserrat. Pas
complicat degut al desnivell d’accés pel nord sota la
C-55 i a l’existència d’horts en la zona sud que
ocupen actualment el Domini Públic Hidràulic
(endavant, DPH).

Veïnat de Casablanca i del Mas de les Aigües.
Espai en que les finques del cadastre entren fins
dins la llera del riu Llobregat. En la zona de
Casablanca els patis estan molt consolidats.
Hi ha un tram d’enllaç entre els dos veïnats que no
està urbanitzat, de gran pendent i amb substrat molt
descompost format per materials de treball de les
obres de la C-55.

Tram de connexió de la potabilitzadora, tram de gran
pendent de caiguda al riu i amb substrat descompost
format per materials de treball de la C-55. Es consolida el camí amb algun punt amb pendent elevat
(entre 20-30-40%) en una llargada de 230m degut a
la necessitat de salvar desnivells amb poc espai.
Punt colindant a la carretera en la que cal salvar el
desnivell amb una infraestructura. Espai de baixada
en diagonal des de l’entrada del polígon de Can
Vinyals fins al riu en la zona de la font dels
Pescadors.
Font dels Pescadors i mas de les Illes. Pista existent
i en bon estat de conservació i manteniment,
paral·lela i pròxima al riu. Es tracta d’un espai en el
que es barreja la vegetació herbàcia de la plana
al·luvial d’espais oberts, amb àlbers, alguns de gran
port i nuclis esparsos de canyars. La zona de la font
dels pescadors es troba molt degradada pel pas de
vehicles. Es proposa actuar per limitar accés
motoritzat. Necessitat de consolidar camí nou en un
tram curt d’accés pel nord al Mas de les Illes on cal
vorejar l’accés privat a la finca.
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DIV 70
Tram 6.
143m

PONT
69
Tram 7.
233m

PLA 69
Tram 8.
1.038m
Segregat
bici
889m

DIV 68
Tram 9.
1.326m

EX 66
Tram 10.
394m

DIV 65
Tram 11.
1.035m
Variant
926m

Tram de connexió del Mas de les Illes.
Existència d’una estació de bombament en alta de
l’ACA tancada i d’uns pous de captació del polígon
annex. El camí no afecta als serveis, però sí que és
necessària la reubicació de la tanca que els delimita.

Palanca de la colònia Sedó sobre el riu Llobregat.
Reconstrucció de l’antiga palanca per a vianants que
comunicava Olesa amb la Colònia Sedó a
Esparreguera i que va ser derruïda el 1971.
Es proposa una infraestructura inundable per a la
T100 però preparada per a no representar una
barrera ni que augmenti el risc en cas d’avinguda.
Es treballa amb una estètica que recuperi el passat
industrial de l’antiga palanca.
Meandre de la Fou i pas sota indústria. Espai ampli,
on el riu s’obre amb una zona de platja de graves i
sorra i un prat fluvial amb presència puntual de
vegetació de ribera. El camí passa entre el riu i
l’escullera del polígon industrial, però l’espai es va
estrenyent aigües avall fins a un punt sota
l’aparcament de la indústria Inditex que deixa només
espai per a col·locar una plataforma de un 1,2 m
d’amplada. S’ha buscat una alternativa per a
bicicleta travessant el polígon industrial i les zones
verdes de cessió per sobre de la terrassa fluvial.
Polígon industrial “Paños Margarit” i de la riera
d’Oromir. Insuficient espai entre aigua i talús fluvial
per a posar-hi un camí. En la part alta existeix un
polígon industrial Pendent de reordenació (Paños
Margarit). Es proposa que el camí pugi cap a la zona
industrial, transcorrent proper a la C-55. Quedaria
com a zona provisional a l’espera de la renovació
urbanística en la que es proposa un espai de cessió
per dalt de la terrassa fluvial.
Baixada sota el telefèric a Esparreguera (en desús).
Aquest tram transcorre per un camí existent entre els
camps agrícoles fins al capdamunt de la terrassa
fluvial, on hi ha un desnivell que es salvarà amb un
camí en zig-zag i un terraplè en la zona final amb un
pendent sostingut del 17%.
L’Areny del Molí. Zona d’areny en la que hi ha dos
camins que transcorren paral·lels al riu. El que es
proposa com a eix principal és el més proper al riu.
Aquest camí està cobert de canya americana i es
proposa una actuació de gran envergadura per
extreure-la, refer la mota i facilitar el manteniment
posterior. Sota la mota hi ha una tremoleda amb
àlbers de gran interès. El camí interior té el ferm en
més bon.
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PONT
65
Tram 12.
395m

DIV 64
Tram 13.
456m

DIV 63
Tram 14.
430m
Secunda
ri 573m

PONT
63
Tram 15.
132m

BAR 63
Tram 16.
273m

GU 62

Polígon industrial del Molí. El camí passa dos ponts
estrets i en mal estat sobre un canal obert i un
torrent transversal que desemboca al riu. Pot donar
pas temporalment. Es proposa utilitzar els dos ponts
existents aptes per a vehicles rodats sobre el canal i
que el camí fluvial definitiu circuli per sobre la
terrassa fluvial fora de l’abast de la zona inundable
en les zones previstes en el projecte de reordenació
de l’espai industrial de Càtex-Molí. En aquesta
proposta caldrà travessar el torrent transversal amb
la instal·lació d’un pont.
La zona és una de les zones d’accés més clares i
utilitzades per part dels habitants d’Olesa.
Pas sota ponts de C-55 i ferrocarril i horts de les
Riberes.
Actualment hi ha una pista que recorre aquesta
zona, en la que només caldrien accions de
consolidació. En tot el tram hi ha horts en el marge
dret del camí que es preveuen eliminar per la seva
situació en DPH.
La zona és una de les zones d’accés més clares i
utilitzades per part dels habitants d’Olesa.
Meandre de les Riberes. Tram que transcorre per un
prat fluvial amb illes de canya i àlbers. Actualment hi
ha una pista que recorre aquesta zona, en la que
només caldrien accions de consolidació i de
restauració puntual per eliminar canyes.

Pont sobre el canal del Molí.
Punt on hi ha el canal en desús del Molí que
desemboca al Llobregat. Existeix un antic pont de
pedra en bon estat de conservació sobre el canal en
el que només calen treballs d’adequació.
Per connectar amb el camí existent aigües avall cal
la desbrossada i restauració d’un tram de canya i
habilitar el camí per travessar una instal·lació de
desguàs de la carretera i la zona del cementiri.
Camí de servei de la Roca de la Mona.
Camí de servei de la carretera BV-1201 de Martorell
situat entre el riu i la carretera i protegit per escullera.
En aquest camí només caldran treballs de
consolidació (270 m totals dels quals 25 amb
barana)

Gual tipus rastell al torrentet de la Roca de la Mona.
8 m2
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Enllaç Olesa de Montserrat-Colònia Sedó-Esparreguera

Pel seu paper emblemàtic detallem l’obra de recuperació de la palanca de la Colònia Sedó. Les
característiques del pont són:
Llum
Amplada de plataforma
Fletxa de la catenària
Pressupost d’execució (IVA inclòs)

96.4 m
1.2 m
5.15 m
440.609 euros

El pont penjat que unia Olesa de Montserrat amb la gran colònia tèxtil de Can Sedó, popularment conegut
com la Palanca, va substituir l’any 1915 una antiga barcassa que travessava el riu. Va resultar malmès al
1971 durant la darrera gran riuada del Llobregat abans que se’n regulés el cabal amb les preses de la Baells
(Cercs), de la Llosa del Cavall i de Sant Ponç, aquestes dues al riu Cardener, al Solsonès. La restauració/
substitució de la palanca permetrà connectar el Camí del Llobregat amb la monumental colònia i amb
Esparreguera tot posant a l’abast dels visitants un patrimoni industrial i històric emblemàtic i el Museu de la
Colònia Sedó, que forma part de la xarxa del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Obres
Passarel·la de 96,4m de llum entre eixos dels pilars. Condicionament dels ancoratges i pilars, muntatge de
les catenàries, pèndules, plataforma i baranes. Per seguretat es construiran dues portes metàl·liques als
dos extrems del pont. L’obra inclou l’adequació de l’entorn natural immediat. Atès que el tauler de la
passarel·la està situada a 8m del fons de la llera, l’estructura és inundable per avingudes de període de
retorn de 100 anys. La naturalesa del pont penjant format per cables amb fletxa de 5 m fa que les grans
avingudes puguin vessar per la part central i passar per entre els cables als marges del riu. En aquestes
situacions es compromet la conservació de la pròpia estructura però no suposa un augment del risc per a
les infraestructures situades aigües amunt ni aigües avall de la passarel·la.
Acordada amb l’ACA.
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3.3 Abrera
Context

Obertura, consolidació i millora de 6,28 km del Camí del Llobregat pel marge
esquerre del riu en el terme d’Abrera, unint actuacions noves amb trams
existents.
L’ajuntament d’Abrera disposa entre 2015 i 2016 d’una partida de 50.000 euros
dotada per la Diputació de Barcelona per obrir el camí al llarg de tot el terme
municipal. Les obres de millora posteriors, inclosa la connexió amb el nucli
d’Abrera i amb les barriades de Can Vilalba i les Carpes es contemplen en
aquest treball dins de les prioritats immediates i a mig termini.

Municipi

Abrera

Referències (WP)

Abrera:
DIV 57, BAR 62, GU 61, GU 62B, GU 59A, GU 59B, GU 60A, GU 56, GU 49

Resum del pressupost
(imports amb IVA
inclòs)

Abrera: 573.721,50

Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en el capítol corresponent als
pressupostos.
Titularitats
Bona part del camí discorre per la zona de servitud fluvial sota gestió de l’ACA però serà necessària la
negociació amb els propietaris, alguns d’ells, empreses públiques, d’altres, particulars. Una part del traçat
nou travessa dos polígons que són propietat del municipi. Finalment, una altra part del recorregut s’ha fet
per camins públics existents.
Cal, doncs, que l’Ajuntament segueixi els recorreguts dels camins sobre el Cadastre per identificar als
propietaris afectats i gestionar la cessió del pas.
Proposta d’actuació
Obertura, consolidació i millora de 6,31 km del Camí del Llobregat pel marge esquerre del riu en el terme
d’Abrera, unint actuacions noves amb trams existents.
Comunicació del nucli d’Abrera amb el Camí del Llobregat i els barris de llevant mitjançant:
1. Un pas a gual inundable de 180 m sota Sant Hilari
2. Un pont apte per a vianants i ciclistes de 6 m d’alçada sobre la carretera BV-1201.
La proposta contempla l’arranjament i habilitació de tots els accessos al pas des del peu del pont fins a
l’ermita de Sant Hilari.
L’ajuntament d’Abrera disposa entre 2015 i 2016 d’una partida de 50.000 euros dotada per la Diputació de
Barcelona per obrir el camí al llarg de tot el terme municipal. Les obres de millora posteriors, inclosa la
connexió amb el nucli d’Abrera i amb les barriades de Can Vilalba i les Carpes es contemplen en aquest
treball dins de les prioritats immediates i a mig termini.
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El tram del Camí pel terme municipal d’Abrera entre la roca de la Mona (62 m) i el torrent del Morral del Molí
(55 m) té 6,31 km de longitud.
El Camí del Llobregat provinent d’Olesa de Montserrat entra al terme d’Abrera pel marge esquerre del riu a
l’alçada de la roca de la Mona, un sorgiment rocós característic utilitzat tradicionalment com a lloc de pesca,
i acaba al mig del torrent del Morral del Molí, on termeneja amb Castellbisbal (Vallès Oriental).
Actualment no es disposa de camí en tota la llargària de la ribera esquerra i resulta obligada la travessia per
la carretera BV-1201, estreta, amb una gran intensitat d’aforament i altament arriscada. Aquesta ha estat la
causa que es desclassifiquesin recorreguts de senderisme, com el GR 97 i el Camí de Sant Jaume, que
utilitzaven aquest pas per creuar el terme vora el riu.
El marge dret del riu
Tampoc és viable, en una fase com l’actual, l’obertura d’un camí vora riu pel marge dret entre Esparreguera
i Abrera. Aquest traçat entre el pont de la Miquela (carretera C-1414 Olesa de Montserrat-Esparreguera) i
Sant Hilari d’Abrera suposaria vorejar amb una passera penjada l’espadat que hi ha sobre el riu a l’alçada
dels plans de Can Claramunt, una obra molt cara i, ara, injustificada.
Una altra cosa fóra l’habilitació d’un traçat entre Esparreguera i Abrera que utilitzés els camins de la vall de
la Riera de Magarola fins a arribar a Sant Hilari. Aquest traçat és possible i resta en estudi dins de les
iniciatives locals d’interconnexió.
Dificultats de connexió del nucli d’Abrera amb el marge esquerre del riu i amb els barris de llevant
Actualment, el nucli d’Abrera queda incomunicat amb el marge esquerre del Llobregat i té dificultats de
connexió amb els barris situats a llevant del riu, que sumen una població considerable de gairebé 2 500
habitants: Sant Miquel (40 habitants), Can Vilalba (1 501), Santa Maria i Can Torres (185), el Suro i les
Carpes de Vilalba (706).
La solució de pas proposada en aquest treball donaria accés a peu i amb bicicleta als barris orientals amb el
Camí del Llobregat, amb el nucli d’Abrera i viceversa, permetria posar a l’abast del usuaris del Camí del
Llobregat el patrimoni cultural i els serveis locals de restauració, allotjament i comerç. En definitiva,
suposaria un apropament amable i sostenible entre els nuclis de població i entre aquests nuclis i el riu.
Traçat del col·lector de les salmorres del Llobregat
Part del recorregut proposat per aquest estudi en el terme d’Abrera coincideix amb el traçat del col·lector de
salmorres del Llobregat. La coincidència amb el Camí del Llobregat s’ha tingut en compte i, en data
novembre de 2015, la Diputació de Barcelona ha presentat un plec d’al·legacions a l’ACA de a fi d’integrar,
si fos el cas, el conjunt de les dues obres i de fer respectar tothora la integritat i permeabilitat del Camí del
Llobregat.
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Traçat del Camí del Llobregat.
El traçat continu, arrambat al
riu, és el recorregut òptim.
Circula gairebé sempre per la
Zona de Servitud fluvial (el
traçat discontinu arrambat a la
carretera BV-1201 és el
proposat el 2012 per la
regidoria de Medi Ambient
d’Abrera)
Veieu a l’alçada de Sant Hilari
(marge dret del riu) la proposta
de comunicació del nucli
d’Abrera amb el Camí del
Llobregat, Can Vilalba i les
Carpes mitjançant un pas a
gual inundable de 180 m i un
pont apte per a vianants i
ciclistes de 6 m d’alçada sobre
la carretera BV-1201.
L’entorn de Sant Hilari
conserva un patrimoni històric i
cultural d’importància, si bé
molt poc conegut, basat
principalment en les restes
d’una antiga vil·la romana
presumiblement situada sobre
un port fluvial.
L’entorn es valoritzarà
mitjançant la futura actuació
urbanística d’adequació d’un
parc fluvial i urbà, un element
d’interès i atracció notable per
al Camí del Llobregat.
Els polígons ratllats són els
terrenys propietat de
l’Ajuntament d’Abrera.
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Connexió entre Can Vilalba i Abrera. Pont sota la carretera BV-1201 i gual de
Sant Hilari
Del marge esquerre (Vilalba) al dret (nucli d’Abrera) per l’ermita de Sant Hilari. Comprèn les següents
actuacions:
- 35 metres de gual-passera, amb 4 pilars intermitjos (5 plataformes alveolars de 7 metres de llargada)
- 20 metres de gual sec
- 50 metres de gual-rastell
- 80 metres de gual sec

Vista del riu en el punt on s’instal·larà el gual-passera. En un primer el tram de 35 metres d’aigua permanent
tal com es veu a la foto, es travessarà el riu amb 5 plataformes sustentades per 4 pilars. En els 150 restants
(més a l’esquerra, entre la vegetació de ribera), es travessarà la resta de la llera. La foto està feta des de la
mota (=dic artificial) que permet accedir al gual des del pas inferior de la carretera (“PI 60”)

En el Way point “GU 60” del plànol, se situarà la part seca del gual de 30 metres (sense incisions ni
plataforma aixecada), a la dreta de la foto se situarà el gual-passera (35 metres, primera actuació a fer
desviant el curs del riu per l’altra banda), a l’esquerra un gual-rastell de 80 metres (secció total de pas
d’aigua de i més a l’esquerra els 40 metres restants una altra part seca.
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Un fet curiós és que les riuades de cada 100 anys (marró) i de cada 500 anys (blau) no provoquen
diferencies significatives en la superfície inundada, en tots dos casos, afectarien tota la longitud del gual...
Com en tots els altres guals, això suposa que alguns dies a l’any no seran utilitzables.

El gual s’ha adscrit a l’amplada de la màxima crescuda ordinària, en el ben entès què en aquesta conjuntura
el gual hauria de ser tancat abans per raons obvies de seguretat.

El cost d’aquest gual gegant (400 000 +IVA€) està justificat per la connexió que donaria als barris de Can
Vilalba (2 500 persones censades) amb Abrera, fent possible d’arribar a un o altre extrem en 12 minuts a
peu. Actualment, cal utilitzar obligadament el cotxe, fent una volta de 7 km al nord (per Olesa) o de 8 km al
sud (agafant l’Autopista A-2 prop de Martorell). Ni tan sols s’ha previst que l’enllaç de l’Autopista entre
Terrassa (Autopista C-16) i Abrera (Autopista A-2), que travessa el Llobregat només 1 km més al nord (la
seva construcció porta anys aturada) pugui ser emprat per travessar el riu entre ambdós nuclis de població,
perquè igualment caldrà voltar més de 5 km.
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GU 49 Riera del Morral del Molí
Aquesta aparentment innocent riera ha causat diverses morts i molts ensurts. El motiu és la seva conca
d’uns 50 km2 en zona plenament mediterrània (amb aiguats) i sobretot la formació en el seu aiguabarreig
amb el Llobregat d’un conus de dejecció de 250 metres d’arc i 2 hectàrees de superfície amb matolls que
dificulten caminar-hi. Un delta en tota regla, amb l’agreujant que una riuada primer ocupa els seus extrems i
només finalment la part central, d’on pot resultar impossible sortir.
És doncs implantejable un gual en aquesta zona, pel que cal anar a buscar un indret més favorable situat
300 metres aigües amunt i, no fortuïtament, en el mateix lloc que creua la carretera BV-1201. Torna a estar
present, doncs, el criteri d’especificitat esmentat a l’inici d’aquesta part.

De la mateixa foto aèria ja es pot apreciar la perillositat del lloc, per l’erosió ben visible. Es veu més el
torrent, a la dreta, que el mateix Llobregat, a l’esquerra de dalt a baix.
El gual, de 35 metres, seria de rastell en els 20 metres centrals. Cost sense IVA: 100.000 euros
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Sant Pere d’Abrera presideix el nucli del poble. A la dreta, l’ermita d’origen pre-romànic de Sant Hilari.

Pas sota la B-40. El camí existent gira a llevant, puja cap a la carretera BV-1201 i mor a la calçada. Si se
segueix recte cap al sud es va a topar en els conreus, a la dreta dels quals caldrà obrir el camí aigua avall.

Riu avall, a l’altra banda dels camps anteriors i mirant cap al nord, amb Montserrat al fons. A la dreta, en el
camí ja existent, bifurcació de Can Torres, passada la Planta Potabilitzadora d’Abrera. Per la dreta el Camí
del Llobregat torna a la vora del riu i ressegueix el meandre.
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Pressupostos
Com s’han calculat els pressupostos?
Actuacions i intervencions unitàries
Totes les actuacions unitàries han estat pressupostades amb preus de contractista, sense aplicar-hi cap
reducció. Estan representades als plànols i al pressupostos amb un acrònim.
Consolidació o adequació dels camins
Per a aquesta partida genèrica s’ha pressupostat un import fix de 30.250 euros per quilòmetre (IVA inclòs),
atès que totes les intervencions especials han estat contemplades en la partida a què acabem de fer
referència.
Els desbrossaments, construcció de desaigües, canaleres, habilitació puntual de franges consolidades amb
ferm afegit i altres obres menors no han estat representades als plànols, tot i estar incorporades als
pressupostos d’adequació de manera genèrica.

Aquests preus es corresponen a un model normalitzat –homologat– de les intervencions, de manera que
es possible trobar, en el mateix àmbit del riu, obres realitzades a preus superiors.
Trobareu un avenç dels criteris per abordar les homologacions en els capítols “Estratègies” i “Homologació
de les tècniques de guals, passos i baranes”, aquest situat a l’apartat “Annexos”.
Costos de la senyalització i de la restauració mediambiental
S’ha fet un càlcul hipotètic de la senyalització que s’afegeix al final del capítol, en un quadre a part. Els
costos de restauració mediambiental no han estat calculats amb deteniment.
Acrònims de les intervencions
Cada intervenció s’ha vinculat a un Way Point. Es denominen amb l’abreviació de l’actuació i una xifra
corresponent a la cota aproximada del riu en el punt més proper (per exemple, BAR 929 vol dir “cal posar
baranes a l’element de la cota 929”).
ACC:
BAR:

COB C:
DES:
DIV:
ESC:
EX:
EXC:
EXR:
GU:
OCU:

Intervenció en punt d’accés al camí
Necessitat imperiosa de posar baranes
(a ponts
de carreters o ferrocarrils antics
abandonats)
Cobertura del canal
Despreniment de pedres
Diverses actuacions en obres existents
Escala amb rampa per a arrossegar
bicicletes
Explanació necessària (amb
retroexcavadora)
Explanació necessària a la vora de la
carretera per haver ocupat aquesta
terrenys de pas (OCU)
Explanació necessària en zona
rocallosa
Gual sobre riu, inundable
Terrenys de pas (per tractar-se de
sendes ramaderes, camins rals, vials

PC:
PEN:
PI:
PLA:
PONC:
PONT:
SAL:

públics o zones de servitud de la riba
del riu) que previsiblement han estat
ocupats il·legalment per horts,
carreteres, fàbriques, centrals, ...
Pas de vianants / ciclistes travessant la
carretera
(cal pas zebra o semàfor)
Pendent comprovació
Pas inferior a una carretera aprofitant
un pont
sobre un riu
Plataforma horitzontal o gairebé,
metàl·lica
(sense escales)
Pas transversal o esbiaixat sobre canal
Pas superior (pont) per a salvar una
carretera o riu
Coincidències amb el conducte de les
Salmorres a considerar
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Anàlisi de costos del Camí del Llobregat 2015 segons àmbit territorial
A continuació s’adjunten els llistats detallats de les actuacions i intervencions proposades:
1. Consolidació́ del camí: distància del recorregut en km per municipi, càlculs dels preus de
consolidació
2. Actuacions previstes: llistat de totes les actuacions per municipi i ordre d’altitud descendent (inclou
els Waypoints –WP– informatius i WP sense preus)
3. Costos totals per municipi: suma dels costos per municipi d’actuacions més consolidació del traçat
4. Pressupost orientatiu de senyalització
5. Relació de tracks dels traçats complementaris i distància en km per municipi
6. Actuacions adscrites als traçats complementaris: llistat de totes les actuacions per municipi i ordre
d’altitud descendent (inclou els Waypoints –WP– informatius i WP sense preus)
Resum dels costos totals de les actuacions i consolidació de la traça del Camí del Llobregat 2015
Suma de les intervencions puntuals (preu per intervenció) més la consolidació genèrica del camí (preu
unitari per quilòmetre). Reiterem que afecta solament el camí únic; no inclou els “traçats complementaris”.
Tram

Distància (km)

Berguedà
Bages
Baix Llobregat
Total Camí del Llobregat

65,618
56,648
18,264
140,530

Import
(IVA inclòs)
4.821.789,50
3.647.182,00
2.113.144,00
10.582.115,50

Cost €/ km
(IVA inclòs)
73.482,73
64.383,24
115.699,96
75.301,47

El cost mitjà per quilòmetre és de 75.301,47 euros.
No s’hi ha inclòs la senyalització ni la restauració mediambiental
El càlcul anterior no inclou la senyalització. No obstant, s’afegeix un import aproximatiu de l’actuació
necessària, calculada en base al nombre de quilòmetres a cobrir, les bifurcacions i cruïlles, entrades i
sortides als nuclis de població. L’import d’aquesta partida puja a 182.318,58 euros. Veieu-ne detalls al final
del capítol.
Recordem que el pressupost no inclou, tampoc, la restauració mediambiental, solament el reverdiment del
traçat. Alguns projectes recents indiquen que la restauració pot atènyer els 30.000 euros per quilòmetre (IVA
inclòs). Aplicats al recorregut central, sense tenir en compte els traçats complementaris aquesta partida
sumaria 2.100.000 euros (és una hipòtesi perquè no s’ha realitzat el dictamen corresponent). Per
restauració mediambiental s’entén:
-

Neteja i sanejament de l’entorn del camí (retirada d’escombraries, runes i deixalles)
Eliminació de la vegetació exòtica
Eliminació de les espècies vegetals invasores
Plantació de vegetació en zones denudades

Cost final –hipotètic– del Camí del Llobregat 2015, amb restauració mediambiental i senyalització
inclosa
Concepte
Import de la consolidació del camí principal més les actuacions adscrites
Import hipotètic de la senyalització
Import hipotètic de la restauració mediambiental
Total Camí del Llobregat

Import (IVA inclòs)
10.582.115,50
182.318,58
2.100.000,00
12.864.434.08
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