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1- Introducció i motivacions 

Aquest Treball Final de Grau està realitzat per l’alumne Joan Molina Segura, estudiant de 4t de 

Grau en Geografia a la Universitat de Barcelona. El professor encarregat de tutoritzar el treball 

és en Josep Coma i Guitart. 

 Enquadrat dins l’apartat de dinàmiques urbanes, regionals i locals, aquest treball està orientat 

cap a una voluntat d’aprofundir en el coneixement d’un dels majors impactes  mediambientals, 

socials i econòmics que pateix el terme municipal de Begues (Baix Llobregat) des de la segona 

meitat del segle XX: les extraccions de pedra a cel obert o pedreres . 

La història del municipi de Begues des dels anys 60 del segle XX en endavant no es pot 

entendre sense tenir en compte les pedreres establertes, ja que aquestes han contribuït 

decisivament en la fisonomia actual de la muntanya i el  desenvolupament urbanístic del poble. 

L’interès en aquesta temàtica específica respon a la motivació personal de voler confeccionar un 

treball que serveixi per a respondre algunes de les inquietuds i dubtes que de sempre m’ha 

generat  l’existència d’aquesta activitat tan característica del municipi. 

El treball esta dividit en tres grans blocs que conformen els deu apartats previstos a l’índex:  

El primer bloc ha de servir com a introducció a la problemàtica que es vol desenvolupar al llarg 

del treball, per tant, conté els elements primordials que ajudaran a construir les bases que 

després es desenvoluparan als següents blocs. 

 El primer bloc Apartats introductoris  

o La descripció de l’àmbit d’estudi 

o La definició d’objectius i metodologia 

o Les hipòtesis preliminars 

o Funcionament i cronologia de les pedreres a Begues 

El segon bloc ja entra amb les característiques i problemàtiques de les pedreres de Begues. Amb 

el coneixement adquirit durant la lectura del bloc introductori, ara ens endinsem ja en el quid de 

la qüestió.  

 El segon bloc: Les pedreres: característiques legals i problemàtiques associades 

o Les pedreres i la seva legalitat 

o Descripció de la problemàtica existent 

o Les pedreres vistes des de la perspectiva ambiental 

o Les pedreres vistes des de la perspectiva social i econòmica 

El tercer i últim bloc, conté les conclusions finals del treball, algunes propostes de futur i tant la 

bibliografia emprada durant la redacció com els annexos. 
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2- Descripció de l’àmbit d’estudi 

Begues forma part de la comarca del Baix Llobregat (coordenades UTMx 410.017 i 4.576.258 

UTMy), situat a 25 km de distància de la ciutat de Barcelona, a uns 400 m sobre el nivell del 

mar i amb una extensió de 50,41 km2, un 60% de les quals són dins el Parc Natural del Garraf. 

Té una població de 6590 habitants (INE, 2013). 

Figura 1: Situació geogràfica del terme municipal de Begues (en vermell) 

                                             

 Font: Edició pròpia a partir de materials de les webs  de l’Xtec i Generalitat de Catalunya. 

A nivell geològic, Begues queda inclòs en la unitat geomorfològica de la Serralada Litoral, 

situat entre els contraforts nord-occidentals del massís càrstic del Garraf: serra de la Guàrdia al 

sud-est, serra de les Conques i turó del Montau al nord-oest.  

A Begues podem trobar exemple dels tres tipus de Garraf (Figura 2). La zona es caracteritza per 

ser un basament Mesozoic (Triàsic i Juràssic superior- Cretaci inferior) i algunes parts del 

Paleozoic: 

Garraf blanc: El més predominant dels tres, format per una sèrie massiva de calcàries i dolomies 

del Mesozoic molt carstificades  que formen el paisatge típic del massís de Garraf. La existència 

d’un mar interior prehistòric i la seva activitat biològica va provocar la formació del carbonat 

càlcic, la qual dona el color blanc característic a les roques de la zona. 

Garraf roig: Format principalment per materials d'estructura laminar que afloren a la carretera 

de Gavà a Begues, una sèrie del Buntsandstein (triàsic inferior), d'estructura complexa, en la 

qual alternen els nivells calcaris amb gresos, conglomerats i argil·lites de tons vermells, 

producte de la presència d’òxids fèrrics. 

Garraf negre: Format per roques del Paleozoic. Són roques formades en un antic ambient marí i 

que per efecte de l’augment de la pressió i temperatura, es van transformar en roques 

d’estructura laminar que s’exfolien (pissarres i esquists). 
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Figura 2: Els tres tipus de Garraf: 

El Garraf blanc: 

 

El Garraf roig: 

 

El Garraf negre: 

 

Font: Fotografies de l’autor (Garraf blanc i roig) i la del Garraf negre, extreta de la web www.parcarqueologic.cat. 

Si bé per la latitud i la seva proximitat al mar el clima de Begues podria considerar-se 

típicament mediterrani, amb estius càlids i secs, temperatures suaus i pluges concentrades a la 

primavera i tardor, la considerable altitud en què es troba i el fet d’estar situat a un altiplà 

envoltat de muntanyes li confereixen uns trets diferencials.  
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El clima de Begues es classifica com a clima mediterrani subhumit amb influència marítima, 

caracteritzat per unes temperatures més extremes pel que fa a les mínimes (refredament nocturn 

important), i més acusat a l’hivern. 

Dins aquest context metropolità, Begues s’ha anat consolidant al llarg dels anys com un poble 

residencial amb una economia basada en el sector serveis.  

Figura 3: Vista aèria del municipi de Begues, 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Al terme municipal de Begues hi han situades dues pedreres, ambdues es troben a la part nord-

oest del municipi, la zona on predomina la pedra calcària i les dolomies, objectiu principal 

d’aquestes indústries.  

Ambdues pedreres es troben molt properes l’una de l’altra i molt a la vora de la urbanització de 

“Begues Park” (Figura 4), en alguns punts, aquesta distància és de solament 500m, tal i com 

podem observar a la figura 4, que ens presenta una visió aèria de tot plegat. 

Figura 4: Les dues pedreres de Begues i la urbanització “Begues Park” 

 

Font: Google Earth, fotografia del 2012 
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D’una banda, i marcat al mapa de la Figura 4 amb el cercle blau, trobem la pedrera “Montau II” 

(ocupa una extensió d’uns 166.275 m²) propietat de l’ antiga Societat Mercantil Readymix 

Asland (en l’actualitat grup Lafarge) i que va iniciar les seves activitats l’any 1970. Va tenir 

llicència extractiva vigent fins l’any 2000, amb dos anys més de pròrroga per a engegar-hi la 

restauració. Actualment es troba clausurada i pendent de restauració ecològica. 

L’altra pedrera, marcada a la Figura 4 amb el cercle vermell, és l’anomenada “Les Cubetes” 

(ocupa una extensió d’uns 540.982 m²) propietat de la Societat Mercantil Cemex. Va iniciar les 

seves activitats l’any 1961 i té llicència extractiva fins l’any 2030.  

Aquesta segona (Les Cubetes) és la pedrera per antonomàsia de Begues, la més gran i vistosa, ja 

que es veu només arribar al poble. 

Figura 5: Turó del Montau sense pedreres (primer terç del segle XX) 

 

Font: Fotografia històrica del Centre d’Estudis Beguetans. 

 

Figura 6: Turó del “Montau” amb un primer pla de la pedrera “Les Cubetes”, l’any 2014. 

 

Font:  Fotografia de l’autor. 
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3.Definició d’objectius i metodologia 

Els objectius que es van preveure assolir en el present treball són l’estudi de la pròpia legalitat 

de les pedreres, característiques i fisonomia de la mateixa, els impactes creats per la seva 

existència, les diverses problemàtiques mediambientals, socials i econòmiques que comporta la 

seva presència així com els sentiments i reaccions que desperta en els beguetans i beguetanes.   

La metodologia predominant emprada va ser en primer lloc el treball de camp. Amb ell, es 

pretenia veure plasmat en el territori les actuacions i propostes escrites al “Pla Especial Les 

Pedreres” (documentat redactat per l’Ajuntament de Begues). Es varen produir diverses visites a 

les instal·lacions de la pedrera que actualment es troba en funcionament (Les Cubetes) per a 

disposar de material fotogràfic i informació de primera mà  amb el qual complimentar el treball.  

La col·laboració amb el consistori local es va  considerar com una eina indispensable sense la 

qual hauria sigut impossible executar la tasca proposada. Es va obtenir una còpia en paper del 

“Pla Especial Pedreres de Begues”, principal document de referència en quant als termes legals i 

afectacions territorials de les pedreres, l’estudi del qual va ser clau a l’hora de comprendre la 

realitat del projecte. No obstant, tampoc es va oblidar la bibliografia tradicional i es van emprar 

publicacions relacionades amb les pedreres provinents de camps com Biologia (afectacions del 

medi, recuperació del paisatge, etc.) i Dret (lleis aplicables i condicions legals que ha de reunir 

l’empresa, llicències i responsabilitats civils). La consulta de les webs tant catalanes com 

espanyoles on s’expliquen les lleis relacionades amb les pedreres, va ser també objecte d’estudi 

i comentari. 

Es va tractar també  de conèixer de primera mà, mitjançant una petita enquesta a cent persones,  

el coneixement que es té sobre les pedreres a nivell ciutadà. També es varen realitzar entrevistes 

a diversos càrrecs de l’Ajuntament de Begues per a conèixer la seva experiència viscuda.  

Mitjançant aquests instruments, es va preveure complementar l’apartat social del treball amb 

una sèrie de gràfics que recollien de manera resumida i gràfica la informació extreta per mitjà de 

les enquestes realitzades. 

Finalment, tenint en compte la informació ja existent i la extreta a partir dels processos sorgits 

d’aquest treball, s’ha tractat d’oferir al lector aliè a aquesta problemàtica local, una visió global i 

sintetitzada de la mateixa. 
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4. Hipòtesis preliminars 

Abans de recórrer a la documentació oficial,  visitar el terreny i entrevistar als agents, es parteix 

d’un seguit d’hipòtesis preliminars que el propi coneixement de la situació i l’experiència 

viscuda m’ha atorgat. Al llarg de la redacció del treball, pot ser que algunes quedin refutades o 

bé, pel contrari, es puguin validar. 

Hipòtesis de caire ambiental: 

- Les pedreres de Begues són el major impacte ambiental del municipi. 

- La seva existència ha condicionat totalment la fisonomia del turó on es troben situades, 

el Montau, induint-la en un canvi irreversible. 

- La sola presència d’aquest tipus d’activitat al municipi ha comportat i segueix 

comportat un seguit de problemàtiques derivades com pot ser el soroll, la pols, les 

vibracions i el trànsit de camions. 

Hipòtesis de caire social: 

- Hi ha una majoria de la població que té un gran malestar i un sentiment de rebuig envers 

l’existència de les pedreres. 

- El continu moviment de camions que transporten les extraccions de la pedreres, provoca 

una gran aversió en els beguetans, ja que són un obstacle insalvable (i lent) a la 

carretera. 

- El consistori no té cap mena de poder sobre la pedreres, ja que al ser les activitats 

extractives i d’interès nacional, el marge de maniobra a  nivell local queda totalment 

supeditat a les esferes superiors de Poder. 

Hipòtesis de caire econòmic: 

- La existència de les pedreres no comporta els beneficis econòmics directes suficients 

per al municipi que justifiquin la seva activitat. 

- Dins del context econòmic actual, amb una demanda constantment decreixent de 

materials per a la construcció, la viabilitat econòmica de les pedreres perilla. 

- A causa de les dificultats econòmiques que pateixen les empreses extractores, els 

projectes de restauració ecològica de les explotacions es troben en perill. . 
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5. Funcionament i cronologia de les pedreres a Begues 

Les pedreres són una tecnologia molt antiga, emprada des de l'època dels antics egipcis per 

utilitzar la pedra calcària que allà hi extreien en forma de grans blocs que s’havien de 

transportar amb força humana per a construir les seves immenses piràmides, temples i 

monuments religiosos (Figura 7).  

Figura 7: Extracció de blocs calcaris a l’Antic Egipte  

 

Font:  Fotografia d’una imatge del llibre “Fundamentos de los Egipcios” 

L'extracció d'una mina a cel obert ha estat sempre menys costosa i perillosa que la mineria en 

túnels subterranis i pous verticals, (ja que aquestes tendeixen a ensorrar-se) tot i que també els 

seus efectes són molt més visibles i tenen altres problemàtiques i riscos relacionats. 

En el nostre cas d’estudi, les pedreres de Begues, tal i com s’explica a l’apartat de metodologia, 

mitjançant una de les sortides de camp que es varen realitzar a la pedrera “Les Cubetes”i gràcies 

a la col·laboració desinteressada de l’empresa Cemex, la qual em va facilitar un passeig per les 

instal·lacions i acompanyat de l’enginyer de Mines encarregat de la explotació el qual, 

desinteressadament també, em va explicar les principals fases d’explotació. 

A continuació, s’explicaran les diverses fases del procés d’explotació de manera resumida: 

Per començar, l’enginyer va explicar que la localització de la pedrera “Les Cubetes” no és 

casual, ja que els dipòsits de roca calcaria allà presents són de molt bona qualitat i els hi 

permeten fabricar materials d’alta gamma per a la construcció. 

L’inici del procés d’explotació, un cop ja s’ha escollit la zona a treballar és perforar la roca amb 

una màquina perforadora (Figura 8) que és l’encarregada de foradar la roca fins a la profunditat 

desitjada. Un cop fet el forat, els experts en explosius col·loquen la mescla explosiva 

(normalment ANFOS: Ammonium Nitrate - Fuel Oil, en català nitrats d’amoni/fuelolis) 

caracteritzats per la seva seguretat, ja que els seus components abans de fer la mescla no són 

explosius i requereixen d’un iniciador per a explotar. Aquest tipus d’explotació moderna ha 

substituït l’antic mètode de dinamitar els bancals amb TNT o derivats (sense perforació), amb 

els conseqüents riscos associats que tenia en tema de vibracions, pols i enderrocs.  
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Figura 8: Màquina perforadora, a l’explotació “Les Cubetes”  

 

Font: Fotografia de l’autor. 

Un cop ja s’ha efectuat la explosió, es procedeix a enviar una maquinària especial equipada amb 

grans pales (Figura 9) que s’encarregarà de carregar els blocs de pedra resultants en els 

“dumpers
1
 (Figura 9)” 

Figura 9: Maquinària pesant encarregada de carregar i transportar els blocs de pedra.   

 

Font: Fotografia de l’autor. 

                                                           
1
 Vehicles pesants, generalment d’entre 50 i 150 tones que s’encarreguen de transportar blocs de pedra. 
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Aquests blocs de pedra carregats als dumpers, són transportats des de la zona explotada fins a la 

zona de transformació i classificació (Figura 10), on es reduirà la grandària d’aquests blocs 

mitjançant unes “mandíbules trituradores”(no es permet l’accés a aquestes instal·lacions degut a 

la seva perillositat) fins al tamany desitjat. 

Figura 10: Resultat del procés de reducció de tamany dels blocs. 

 

Font: Fotografia de l’autor. 

Un cop els blocs ja tenen el tamany de grava
2
, depenent del material demandat, ja es pot 

carregar i enviar al client (si aquest desitja grava) per mitjà de camions. 

Si la grava no és el material desitjat, aquesta passa per un altre procés mecànic a un altra estació 

de transformació que la polvoritza encara més fins a convertir la grava en “pols fina” (Figura 

11). Aquest nou material s’empra majoritàriament en mescles per a fabricar formigó.  

Aquest material resultant es transporta en excavadores fins a la estació de distribució (Figura 

12) on s’abocarà per mitjà d’unes mànegues als camions que s’encarreguin de dur-la a la fàbrica 

corresponent. 

 

 

 

 

                                                           
2
 En geologia i en construcció, es denomina grava a les roques de grandària compresa entre 

2 i 64 mil·límetres 
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Figura 12: Estació de distribució de material fi a camions. 

 

Font: Fotografia de l’autor. 

 

Cronologia: 

Ja al segle XVIII es coneixia el potencial de les muntanyes del municipi però no va ser fins ben 

entrada la segona meitat dels segle XX  quan es va industrialitzar a gran escala aquest procés 

extractiu. Considerarem l’any 1961 (inici de les explotacions a la pedrera Les Cubetes) com a 

l’any 0 de la problemàtica. 

És necessari contextualitzar l’inici de les activitats l’any 1961, ja que es produeix en ple inici de 

l’època del “Desarrollismo Franquista”.
3
 Fins aleshores, les extraccions de pedra de Begues 

havien sigut insignificants i destinades a la construcció de cases del poble o del municipi veí 

d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès). 

Amb l’establiment l’any 1961 de l’empresa “Canteras y áridos Begues S.A.”
4
 a la explotació de 

“Les Cubetes” es dóna el tret de sortida a l’extracció de pedra a nivell industrial al municipi. 

A continuació es farà un recull de fotografies aèries que mostren l’evolució de les pedreres de 

Begues des de l’any 1956 fins l’any 2012, és a dir, començant a l’època en que no hi havia 

pedreres, passant per l’inici de les mateixes, el “boom del ‘92” de les Olimpíades, el boom de la 

                                                           
3
 Període de gran impuls econòmic a l’Estat Espanyol als anys 60 i 70, mitjançant els Plans de 

Desenvolupament Econòmic i Social (PDES). 

4
 Aquesta va ser la primera empresa explotadora però no és l’actual. 
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construcció de finals dels anys 90 i principis del s.XXI i per acabar, l’estancament en l’època 

actual, en plena crisi econòmica des de l’any 2008. 

A cada una de les imatges, es marcarà la situació de les dues pedreres. A més, també es marcarà 

la urbanització de Begues Park i, en certes ocasions, el centre urbà de Begues: 

Llegenda de les imatges: 

Localització Símbol 

Pedrera “Les Cubetes”  

Pedrera “Montau II”  

Urbanització Begues Park  

Centre de Begues   

 

S’ha considerat oportú dividir aquest apartat de fotografies aèries històriques en quatre apartats: 

 - Primer, la fotografia de 1956 

 - Segon, les fotografies de 1973 i 1980 

 - Tercer, les fotografies de 1990-1996-2000- 2003 

 - Quart, les fotografies de 2008 i 2012 

En aquesta primer apartat, mostrem la imatge històrica de l’any1956 (Veure figura 13). Trobem 

en ella un municipi de Begues encara molt petit (uns 1000 habitants, aproximadament)
5
, dedicat 

eminentment a l’agricultura i amb unes muntanyes en perfecte estat natural, sense pedreres.  

La urbanització de Begues Park encara no existia i el creixement del poble es feia des del centre 

de la vila cap a les afores. 

 

 

                                                           
5
 Dades aproximades extretes de l’INE, cens de 1960. A partir d’ara i fins nou avís, les dades poblacionals estan totes 

extretes de l’INE. 
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Figura 13: Begues l’any 1956 (Pre-pedreres) 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’ICC (vol americà1956-57) 

A la següent fotogràfica històrica fem un salt temporal de 17 anys respecte a l’anterior i ara ens 

situem a l’any 1973, al segon apartat que proposem.  

La pedrera “Les Cubetes” ja portava instal·lada al municipi 12 anys i la petita, la “Montau II”, 

tot just feia 3 anys de l’inici de les seves explotacions (Veure figura 14). 

Com a canvis destacables, cal indicar també que la població de Begues rondava els 1400 

habitants i la urbanització de Begues Park ja estava planificada i en procés de creixement.  

Figura 14: Turó del Montau i urbanització de Begues Park l’any 1973 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
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Entre l’any 1973 i el de la següent imatge de 1980 (Figura 15), les pedreres no van créixer en 

tamany de manera substancial, s’entén sobretot si ho contextualitzem en plena crisi del petroli 

als anys 70
6
. En aquest context de crisi generalitzada, les pedreres no van ser una excepció i la 

seva activitat va disminuir dràsticament. Tampoc la població va augmentar, de fet, va disminuir 

una  mica, passant dels 1400 habitants de l’any 1970 als 1323 l’any 1981
7
 (aquesta seria la 

última caiguda demogràfica de Begues fins a l’actualitat). 

Figura 15: Begues l’any 1980 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’ICC 

Aquest tercer apartat que proposem, engloba les fotografies aèries del que anomenarem “Edat 

d’Or de les pedreres de Begues”, que comprèn els anys 90 i principis del s.XXI. 

Aquesta imatge de 1990 (Figura 16) reflexa un creixement important de les pedreres si ho 

comparem amb la de 1980, explicat en gran part per la designació de Barcelona com a Seu 

Olímpica per a l’any 1992. Aquesta designació suposava l’inici d’una onada de construcció 

sense precedent aleshores i que demandava materials de construcció que les pedreres de Begues 

(entre d’altres, del Garraf sobretot) estaven disposades a oferir per a realitzar el tan esperat 

somni olímpic.  

El creixement de les pedreres no va ser l’únic, ja que el poble va passar del decreixement 

poblacional de 1980 al creixement de 1990, passant de 1323 habitants a tenir-ne 1920. Aquest 

creixement s’explica sobretot per la construcció de cases de segona residència i nous habitants 

procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

                                                           
6
 Crisi econòmica de llarga durada, iniciada el 1973 a causa de l'alça sobtada dels preus internacionals del petroli 

7
 Les dades poblacionals a partir de l’any 1980 ja estan extretes de l’IDESCAT. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
http://ca.wikipedia.org/wiki/1973
http://ca.wikipedia.org/wiki/Preu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Petroli
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Figura 16: Begues l’any 1990 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’ICC 

 

“L’efecte olímpic” es pot observar clarament a la següent imatge (figura 17), de l’any 1996, on 

ambdós pedreres havien quasi duplicat el seu tamany total degut a la forta demanda que 

portaven patint tota la dècada.  

És digne de menció i observació l’espectacular creixement de la Pedrera petita “Montau II”) la 

qual en aquest any 1996 té una superfície similar a la de la pedrera gran “Les Cubetes”. 

La població ja era de 3105 habitants i Begues Park era un dels principals focus de construcció 

nova  de Begues. Aquest creixement de la urbanització de Begues Park (molt propera a la zona 

de les pedreres) juntament amb la incessant demanda de pedra i el conseqüent augment de les 

activitats a les indústries extractives, van ser el caldo de cultiu per a les protestes veïnals que es 

produirien als anys venidors.  

Figura 17: Begues l’any 1996 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’ICC 
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Però, sense dubte, si hem d’escollir l’any clau del desenvolupament de les pedreres de Begues, 

escolliríem l’any 2000, mostrat a la següent imatge (Figura 18). La pedrera petita “Montau II” ja 

havia arribat a la seva quota màxima i la seva llicència va caducar just aquell any, per tant, no 

presenta un creixement notori respecte l’anterior imatge de 1996 (Figura 17).  

No obstant, la pedrera gran “Les Cubetes”,  va absorbir els treballadors i part de la demanda de la 

seva veïna i va experimentar un creixement sense precedents. 

Apart de la elevadíssima demanda de material de construcció per a les noves infraestructures 

públiques a l’àrea de Barcelona, també era època de boom immobiliari a Begues i es construïen 

cases a dojo; de fet, dels 3105 habitants de 1996 ens plantem en els 4189 de l’any 2000. 

En aquells anys el pas incessant de camions pel centre de la vila i per les carreteres d’accés a 

Begues, era ja la pitjor lacra que patien els habitants, juntament amb les vibracions i la pols 

produïdes per les detonacions. 

Figura 18: Begues l’any 2000 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’ICC 

La següent fotografia de l’any 2003 (figura 19), més que ser important pel propi creixement de 

la pedrera (que també ho és, però no és un creixement exagerat perquè ja s’havia arribat a prop 

del 100% de territori ocupable) és important per l’aparició de la variant de Begues, la qual va 

desviar els camions de les pedreres per fora del centre del poble.  

Aquesta infraestructura va ajudar també a millorar la competitivitat de la pedrera que restava 

activa (La explotació “Les Cubetes”). 

En quant a la població del municipi, la xifra ja era pròxima als 5000 habitants.
8
 

                                                           
8
 INE 
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Figura 19: Begues l’any 2003 (variant pintada de groc) 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’ICC 

Al tercer apartat, s’han col·locat expressament els anys 2008 i 2012 (fotografia aèria més actual 

que emprarem). Hem considerat oportú classificar-los apart ja que des del 2008 estem patint “la 

crisi del totxo” a l’estat espanyol i les pedreres són el mirall en el qual fixar-se per veure com ha 

evolucionat tot plegat. Observarem com la evolució constant a l’alça de les pedreres arriba a la 

seva fi i passem a una etapa primer d’estancament i seguida d’una caiguda d’activitat. 

En primer lloc, a la fotografia del 2008 (figura 20) (justament l’any de l’esclat de la bombolla), 

ens trobem amb una pedrera que ja ha arribat a la seva cota màxima (propera als 630m) i que 

solament ha obert un nou emplaçament d’expansió respecte l’any 2003 (Figura 19), el qual 

marcarem a la imatge amb un cercle groc. Aquesta serà la última expansió d’aquesta pedrera 

fins a data d’avui.  

En termes poblacionals, al 2008 la població de Begues ja sobrepassava els 6000 habitants. 

Figura 20: Begues l’any 2008 (zona d’expansió respecte al 2003 marcada en groc) 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’ICC 
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Per acabar, trobem la fotografia aèria més actual d’aquest recull, de l’any 2012 (Figura 21) 

Figura 21: Begues l’any 2012 

 

Font: Edició a partir d’imatges de l’ICC. 

A la figura 21, de l’any 2012, es pot observar com la restauració de la pedrera “Les Cubetes”, va 

prenent forma, molt poc a poc, però ja s’entreveu un lleuger augment de la vegetació a les cotes 

més altes (coincidents amb les primeres restauracions vegetals fetes l’any 2002). 

La població de Begues ja és d’uns 6400 habitants, per tant, hem deixat enrere els grans 

augments poblacionals de principis del segle XXI i ara ens trobem amb uns lleugers augments. 

Com a comentari final després d’aquest interessant recull de fotografies aèries, hem pogut 

observar de manera molt gràfica com des dels seus inicis, les pedreres han patit èpoques de 

vaques primes (crisi del petroli dels 70 i crisi actual) i de vaques grasses (Barcelona ’92 i boom 

immobiliari) per acabar a l’actualitat en època d’estancament i caiguda d’activitat. 

En les següents pàgines, parlarem de la cronologia de les pedreres també, però ara a una escala 

diferent, des del punt de vista de les empreses titulars. Hem fet un petit recull de dates i fets que 

considerem importants i que ara mostrarem: 

L’explotació minera de la pedrera gran “Les Cubetes” és realitzada per l’empresa Aricemex 

S.A. (filial valenciana de la multinacional Cemex mexicana) , dedicada a l’extracció d’àrids, 

graves i explotacions a cel obert. 

Figura 22: Logo corporatiu de la filial valenciana de Cemex 

 

Font: www.cemex.es 
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Des de l’inici de les activitats extractives de la Pedrera Les Cubetes (1961) fins a la redacció del 

Pla Especial Pedreres (2002) i l’actualitat (2014), hi ha un seguit de dates que cal considerar 

com a importants per a entendre la història d’aquesta pedrera: 

ANY FETS IMPORTANTS 

1961 Inici de l’explotació Les Cubetes, arran de l’autorització per part del Ministerio 

de Indústria del Govern espanyol en data 8/9/61.
9
 

1969 Informe favorable de l’Ajuntament de Begues en sessió plenària (21/11/69) per 

a la sol·licitud de Canteras y Áridos Begues S.A. de la legalització de la 

Indústria de Trituració i Classificació de pedra calcària.
10

 

1987 Canvi de Titularitat de la pedrera Les Cubetes, de “Canteras y Áridos Begues” 

a SUCO S.A. 

1989 Llicència d’activitats a SUCO S.A. per a la construcció d’una planta de formigó 

preparat a la pedrera Les Cubetes. 

1994 Informe favorable vinculant del Programa de Restauració Les Cubetes, emès 

per la Direcció General de Patrimoni Natural del Departament de Medi 

Ambient en data 10/5/94. 

1995 Canvi de Titularitat de la pedrera Les Cubetes, de “SUCO S.A” a Aricemex 

S.A. (Grup Cemex) 

2001 Conveni Conselleries Política Territorial, Media Ambient, Indústria, 

Ajuntament de Begues i Aricemex S.A. (empresa explotadora actual de la 

pedrera) per a impulsar la redacció del Pla Especial "Les Pedreres". 

2002 L’empresa Aricemex arriba a un acord amb l’Ajuntament de Begues i la 

Generalitat de Catalunya per al desemborsament d’uns 2 milions d’€ en 

concepte de col·laboració econòmica per a la creació de la variant de Begues, 

infraestructura que permetrà al seus camions de càrrega evitar el centre del 

poble, millorant-ne les relacions amb el municipi i els seus habitants. 

Actualitat La  pedrera “Les Cubetes” té llicència extractiva fins l’any 2030, restant així 16 

anys encara  per a que hagi de tancar legalment. 

 

L’altra pedrera del municipi, anomenada “Montau II”, propietat de Readymix Asland 

(actualment propietat de Lafarge) i que actualment ja es troba clausurada, va tenir una existència 

menys profitosa i  més problemàtica que la seva veïna, tal i com mostrem en el següent quadre 

on resumim la seva història: 

                                                           
9
 L’autorització per part del Departament de Mines era suficient per establir-s’hi, no calia negociar amb 

el consistori Local. 

10
 L’activitat extractiva a la pedrera “Les Cubetes” s’estava fent de manera “il·legal” fins aquell moment.  



19 

 

Figura 23: Logo corporatiu de Readymix Asland. 

 

Font: www.lafarge.com. 

 

ANY FETS IMPORTANTS 

1970 Inici de l’explotació Montau II, mitjançant sol·licitud d’activitat que fou 

denegada reiteradament per l’Ajuntament de Begues. 

1992 Conveni d’explotació Montau II. Signatura del Conveni de Regulació de 

l’explotació d’extracció d’àrids entre l’Ajuntament de Begues i l’empresa 

Readymix Asland, fixant el límit d’explotació a 31/12/2000 més 2 anys de 

restauració ecològica 

1993 Informe favorable vinculant del Programa de Restauració Montau II, emes per 

la Direcció General de Patrimoni Natural del Departament de Medi Ambient en 

data 15/7/93 adaptat als termes del conveni d’explotació signat entre 

l’Ajuntament i els titulars de l’explotació. 

1994 Informe sobre el recurs ordinari interposat contra la resolució complementari 

referent a la modificació de l’àrea d’afecció de la explotació Montau II, emes 

per la Direcció General de Patrimoni Natural del Departament de Medi 

Ambient en data 14/9/94. 

2000 Finalització de la llicència extractiva de la pedrera Montau II. 
11

 

2004 Clausura definitiva per sentencia judicial ferma de la pedrera Montau II, 

després de nombrosos judicis. 

 

 

6. Les pedreres i la seva legalitat 

6.1. Enquadrament general i territorial 

Les activitats extractives, per la seva naturalesa lligada a l’extracció de minerals i per tant, 

vinculada a les característiques geològiques dels terrenys, estan subjectes a una legislació 

específica regulada per la Llei de Mines (Llei 22/1973) i el seu desenvolupament reglamentari. 

                                                           
11

 No es va finalitzar quan tocava legalment, es va seguir extraient material prop de quatre anys més i a 

més, la restauració ecològica no es va produir mai. 
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La gestió dels recursos minerals, en tant que incideix directament en la estructura de 

desenvolupament industrial del país, comporta implícitament una declaració d’interès 

nacional, raó per la qual la intervenció dels municipis en la instal·lació d’aquests tipus 

d’activitat resta supeditat a les necessitats generals, que en el cas de Catalunya gestiona la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat.  

La intervenció municipal en aquest tipus d’activitats s’efectua bàsicament amb el planejament 

urbanístic general i especial i les Ordenances municipals. Aquest tipus d’activitat ha estat 

tractada com a usos extractius en sòl no urbanitzable. 

En el nostre cas d’estudi, al municipi de Begues, per la seva situació geogràfica (entre els parcs 

del Garraf i d'Olèrdola, zona rica en calcàries), les pedreres es dediquen quasi exclusivament a 

l’extracció i tractament de pedres calcàries que després s’empraran en la construcció, 

majoritàriament en forma de ciments o en blocs grans en la construcció d’espigons. 

La definició d’usos extractius ve contemplada en l’article 117 de les Normes Urbanístiques: 

(N.U) de Begues de la següent manera: 

“Es consideren activitats extractives aquelles que tenen per objecte l’obtenció dels 

recursos minerals del sòl o del subsòl, sòlid, líquids o gasosos, ja sigui a cel obert o 

mitjanant qualsevol dels procediments i les tècniques que li sigui propis, com ara 

l’extracció de terres o d’àrids, les pedreres, les mines i l’explotació de les aigües 

superficials o subterrànies.”  

El planejament general distingeix dues situacions diferents en relació a les activitats extractives, 

segons tinguin o no autorització d’acord amb l’article 118 de les N.U.: 

“Es prohibeixen les activitats extractives en tot l’àmbit municipal de Begues, a excepció 

dels espais que estan autoritzats en el moment de l’aprovació inicial del Pla Especial 

Pedreres (2002).” 

Les dues activitats extractives existents al terme municipal de Begues, en el moment de redacció 

del Pla Especial Pedreres (2002), tenien autorització municipal, per tant, eren legals a efectes 

pràctics, a excepció de la explotació “Montau II”, la qual va exhaurir el seu termini legal l’any 

2000 i va ser clausurada l’any 2004. 

La planificació general urbanística municipal de Begues classifica els sòls ocupats per les 

pedreres com a sòls no urbanitzables i els qualifica urbanísticament com Espais Naturals 

Compromesos (ENC, figura 24), que segons l’article 242 de les N.U. (Normes Urbanístiques) 

venen definits de la següent manera: 

 

“Els espais naturals compromesos son terrenys classificats com a No Urbanitzables 

que, per llurs característiques originals i pel seu entorn immediat, tenen vocació 

d’Espais Naturals, però que en l’actualitat i per raons històriques existeixen usos 

temporals extractius amb llicència d’activitat per a l’explotació”  
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Figura 24: Espais Naturals Compromesos de Begues (les dues pedreres). 

 

Font: Edició pròpia a partir del Pla Especial “Les Pedreres”, Ajuntament de Begues 

 

El planejament general de Begues, per tant, assumeix l’existència de les dues activitats 

extractives existents mitjançant la qualificació específica d’ENC. 

6.2.Enquadrament legal i normatiu 

Les principals lleis sota les quals es regeixen les activitats extractives a l’estat espanyol i, 

concretament a Catalunya són: 

Llei estatal: Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Va ser una important millora respecte 

l’anterior Ley de Minas de 1944 ja que va adoptar una postura exigent i ambiciosa que, no 

obstant i com la realitat ha mostrat, no ha conduït a dotar d'un marc íntegre que donés 

satisfacció a la doble visió del desenvolupament de les activitats mineres i de respecte al medi 

ambient. 

Llei autonòmica: Llei 12/1981, de 24 de Desembre, per la qual s'estableixen normes 

addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats 

extractives. El seu objectiu va ser el d’arribar a cobrir les llacunes existents a la Llei de Mines 

tractant de compatibilitzar el medi ambient i el desenvolupament econòmic. 

No obstant, les pedreres afecten molt àmbits diferents, per tant, estan subjectes a més tipus de 

legislacions, les principals que es varen tenir en compte durant la redacció del Pla Especial 

Pedreres són les següents: 
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Legislació d’avaluació d’impacte ambiental: 

 Estatal: 

Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte Ambiental 

(modificat per Llei 6/2001) 

 Autonòmica: 

Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental (DOGC N.1000) 

Legislació de l’ambient atmosfèric: 

 Estatal: 

Llei 38/1972, de 22 desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (BOE N.309) 

 Autonòmica: 

Llei 22/1983, de 21 novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de protecció de 

l’ambient atmosfèric (DOGC Núm. 1153). 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983 de 21 de novembre, de 

protecció de l’ambient atmosfèric. 

Legislació del cicle hidrològic: 

 Estatal: 

Reial Decret 849/1986, de l’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic 

Hidràulic. 

Reial Decret 1315/1992, de 30 d’octubre, que modifica parcialment el Reglament aprovat 

pel Reial Decret 849/1986 de domini públic hidràulic. 

Reial Decret 995/2000, de 2 de junt, pes quals es fixen objectius de qualitat per a 

determinades substancies contaminants i es modifica el Reglament de Domini Públic 

Hidràulic. 

 Autonòmica: 

Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre evacuació i tractament d’aigües residuals (DOGC núm. 

133) 

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 

residuals (DOGC núm. 2180). 
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Legislació d’afectació al sòl i la gestió de residus: 

 Estatal: 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus (BOE núm. 96) 

 Autonòmica: 

Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient 

d’aplicació a les activitats extractives (DOGC núm. 356) 

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, 

sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives (DOGC 

núm. 1007) 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus (DOGC núm. 1776) 
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7- Descripció de la problemàtica existent 

La situació geològica de Begues (situat al Massís del Garraf, ric en materials calcaris) ha atret 

l’atenció de les grans empreses extractores de la construcció, però no solament a partir de la 

segona meitat del segle XX, sinó de molt abans. De fet, existeixen escrits que daten de l’any 

1714 i on ja es mencionava Begues com a un potencial productor de materials per a la 

construcció, especialment de guix.  

Fins i tot, l’Intendent de l’Exèrcit del Principat de Catalunya i President de la Reial Junta del 

Principat, José Patiño i Rosales, es va dirigir en aquella època als beguetans amb l’encàrrec de 

fabricar materials per a la construcció, ja que era un emplaçament molt adequat per  a ser un 

centre de producció (i molt proper a Barcelona).
12

 

Les pedreres porten establertes a Begues des de l’any 1961 i ja des d’aquesta data, varen 

començar les “picabaralles” entre les empreses extractores, l’Ajuntament del municipi i els 

veïns del municipi. 

Així doncs, tot i que ningú discuteix ni ha discutit mai la necessitat de l’existència de les 

pedreres, si que es troben aquestes a l’ull de l’huracà, ja que són fortament criticades per 

l’opinió pública i, fins i tot, de la política.  

Ens trobem doncs en una curiosa situació que es pot resumir de la següent manera: 

Figura 25: El cicle de les pedreres 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

                                                           
12

 Medina Vicioso, Vicente A: El castillo de Aramprunya y su término en la historia. Ed. Manual Pareja. 

Barcelona, 1982. Pàg.132. 
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De retruc, la existència de les pedreres al municipi de Begues ha comportat un dels majors 

canvis que ha patit el municipi en tota la seva història moderna: la construcció de la variant de 

Begues, una infraestructura que havia de permetre desviar la major part del tràfic per fora del 

casc antic del municipi (vegeu figura 26). 

Figura 26: Traçat de la variant de Begues (marcat en color groc) 

 

Font: Edició pròpia d’un plànol del Pla Especial Pedreres, Ajuntament de Begues. 

Aquesta variant, inaugurada l’any 2003 però ja contemplada al Pla General de Begues de l’any 

1969, va permetre solucionar el major problema derivat de les pedreres: el trànsit de camions de 

gran tonatge des de les pedreres fins al seus punts d’entrega (normalment el Port de Barcelona). 

El seu recorregut s’havia vingut fent tradicionalment en la seva totalitat pel  mig del casc urbà 

del poble (Carrer Major), el qual amb prou feines té 6m d’amplada, cosa que provocava 

retencions de trànsit importants (veure figura 27) i un grau elevat de perillositat al carrer. 

Figura 27: Retenció de camions passant pel mig del casc urbà de Begues 

 

Font: Arxiu Històric del Centre d’Estudis Beguetans 

Aquesta problemàtica del pas de camions de gran tonatge pel centre de la vila va ser inherent a 

l’existència de les pedreres de Begues durant moltes dècades però, hi va haver un punt 

d’inflexió a principis dels anys 90: les pedreres de Begues van fer “el seu particular Agost”, 
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amb la gran demanda que existia de material per a la construcció per a les Olimpíades 

Barcelona’92.  

Aquest increment lligat a les Olimpíades i el posterior boom de la construcció dels últims anys 

de la dècada dels 90 i primers anys del segle XXI van provocar un augment de les activitats de 

les pedreres com mai s’havia vist, arribant-se a quasi triplicar-se la producció en m³ en el 

període comprès entre  principis dels anys 90 i l’any 2000 (veure figura 28). 

Figura 28: Volum d’extracció de la pedrera “Les Cubetes” de l’any 1992 al 2000. 

 

Font: Extret de la Revista l’Alternatiu, amb dades del Pla de Labors de la pedrera “Les Cubetes”. 

Aquests increments d’activitat a les pedreres del poble varen suposar un augment enorme en el 

trànsit de camions, fet que va accelerar les polítiques i iniciatives locals per a posar en marxa la 

variant de Begues, infraestructura que perseguia el vell objectiu de fer fora els camions del casc 

urbà. 

La següent dada, exemplifica per si mateixa fins on arribava aquesta problemàtica, ja que es va 

arribar a calcular, mitjançant controls de la Diputació  de Barcelona i de la Policia de Begues, 

les següents xifres
13

: 

1200 camions/dia dividit entre 8h de jornada laboral =  150 camions/hora 

150 camions/hora dividit entre 60 minuts = 2,5 camions cada minut 

Aquestes dades i una creixent perillositat al municipi derivat d’elles va fer dirigir tots els 

esforços municipals i veïnals cap a la construcció de la variant. 

No obstant, les negociacions per a poder dur a terme aquesta infraestructura no van ser gens 

fàcils ni ràpides, de fet, l’Ajuntament de Begues, la Generalitat de Catalunya i Aricemex 

(explotadora de la Pedrera) van trigar molt en posar-se d’acord, factor que va propiciar 

l’alentiment de la obra. 

                                                           
13

 Controls realitzats l’any 2001. 
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D’una banda, l’Ajuntament de Begues defensava que la variant tindria que ser pagada en gran 

part per les Pedreres establertes al municipi, ja que s’entenia que elles eren les més beneficiades 

en última instancia i a més, havien gaudit durant prop de 40 anys de no pagar res per una 

carretera que elles i els seus camions estaven malmetent dia a dia i era el municipi i la Diputació 

de Barcelona els que s’encarregaven del seu manteniment. Les pedreres varen rebutjar aquesta 

proposta totalment ja que, llei en mà
14

, no tenien cap obligació de participar en la finançament 

del projecte (recordem que la llei és del 1973 i les competències les té el Departament de Mines, 

el qual vetlla legalment per les pedreres, les protegeix i empodera). 

Donat que el marge de maniobra per a la negociació era mínim i les possibilitats de 

l’Ajuntament de Begues, una administració petita, enfront dues pedreres operades per empreses 

potents del sector miner
15

 eren més aviat inexistents, es va decidir, de manera molt encertada, 

actuar de manera més o menys encoberta envers el tràfic de camions pel municipi, mitjançant 

dues “iniciatives” que varen comptar amb la connivència del titular de la carretera (La Diputació 

de Barcelona): 

- Fer botifarrades entre setmana al bell mig del carrer Major, per tant, tallant-hi la circulació de 

vehicles.  

- Reparar desperfectes de la via pública a l’alçada del centre del poble constantment, per tant, 

tallant també la circulació de vehicles. 

Aquestes dues iniciatives, varen provocar retards i molèsties varies a camioners i empreses 

titulars de les pedreres, però encara i així, aquestes es negaven a contribuir econòmicament en la 

construcció de la nova variant de Begues. El punt culminant d’aquesta “batalla” va ser la 

instal·lació, per part de l’Ajuntament de Begues, de dos semàfors al centre del poble (Veure 

figura 29), amb intervals en color vermell molt llargs, de manera que s’arribaven a formar cues 

de fins a 15-20 camions. Aquest fet va provocar la immediata resposta positiva per a negociar el 

finançament de la variant de Begues per part d’una de les pedreres (Les Cubetes/Aricemex). 

Figura 29: Un dels semàfors que estaven situats al carrer major del poble. 

 

Font: Arxiu Històric del Centre d’Estudis Beguetans 

                                                           
14

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 

15
 Readymix Asland (Grup Lafarge) i Aricemex (Grup Cemex) són multinacionals. 
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L’èxit després de tants anys d’aferrissada lluita s’ha d’entendre com a producte de la cooperació 

municipal a tots els nivells: L’equip que governava, l’oposició i els grups de pressió veïnals, ja 

que tots ells no van actuar solament d’actors sinó que van ser agents, mobilitzant-se 

constantment i reunint-se amb les Administracions superiors.  

El resultat d’aquestes negociacions va ser el desemborsament de 350.000.000 milions de les 

antigues pessetes (2.103.542€) per part de Cemex (titular de la pedrera Les Cubetes) per ajudar 

a finançar el traçat de la variant que coincidia amb el centre del poble
16

. 

Actualment, gràcies a la existència de la variant, el centre del poble llueix un aspecte ben 

diferent (ara és totalment peatonal, com es pot observar a la figura 30) i els ciutadans que 

resideixen al centre de la localitat han deixat de patir les molèsties de soroll, pols i perillositat 

afegida que havien estat patint prop de 40 anys. 

Figura 30: Estat actual del carrer major de Begues a l’any 2014 

 

Font: Fotografia de l’autor. 

No obstant, tot i haver millorat moltíssim el problema respecte a principis del segle XXI, la 

problemàtica dels camions provinents de les pedreres continua sent un problema majúscul per al 

municipi de Begues ja que, tot i que ja no passen  pel centre del poble, la resta del seu recorregut 

continua sent el mateix, és a dir, la carretera BV-2041 (únic accés pavimentat de Gavà-Begues) 

continua patint un volum de tràfic molt més elevat del que hauria de suportar normalment.  

Dóna la casualitat que aquesta carretera ha rebut al 2013 el dubtós honor d’erigir-se com a la 

carretera més perillosa de Catalunya, segons el RACC. 
17

 

Aquesta curiosa distinció s’ha atorgat tenint en compte que és una carretera d’un únic carril per 

sentit, on no es pot realitzar cap avançament en els seus 7km (tot línia continua) i que suporta 

una intensitat de trànsit en jornades laborals elevadíssima: cotxes, camions de les pedreres de 

Begues i Olesa de Bonesvalls, autobusos, motos i ciclistes (s’ha popularitzat molt en els últims 

                                                           
16

 Dades econòmiques extretes del Pla Especial les Pedreres, Ajuntament de Begues 

17
 RACC ( http://magazine.racc.es/mag7/seguridad) 
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anys pujar en bici). Tots aquests vehicles “lluiten” per poder arribar sans i estalvis als seus 

destins mentre travessen aquest punt negre. 

És clar i comprovable que les pedreres de Begues han sigut, són i seguiran sent la causa directa 

d’aquest perill a la carretera, ja que la constant circulació de camions pesants és la causa 

principal d’accidents i molèsties, tot i que en els darrers anys, arran de la crisi de consum que 

portem patint des del 2008, la circulació de camions ha disminuït notòriament.  

Figura 31: Camió accidentat a la carretera BV-2041 en sentit Gavà-Begues 

 

Font: Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC 
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8- Les pedreres vistes des de la perspectiva ambiental 

8.1. Impactes ambientals directes derivats de les pedreres 

Els impactes ambientals directes generats per les activitats extractives a cel obert depenen entre 

d’altres factors, del tipus de material explotat, de les tècniques utilitzades, de les característiques 

del vessant, de la topografia, de  la hidrogeologia, de la proximitat a cursos fluvials, nuclis de 

població, de les característiques biogeogràfiques, etc. 

Tenint en compte aquests aspectes, a l’hora d’analitzar els impactes directes generats per les 

activitats extractives, cal constatar que: 

 En primer lloc, la tipologia d’activitat extractiva (en el nostre cas, caracteritzada per una 

explotació d’àrids mitjançant el rebaix mecànic del vessant amb la utilització 

d’explosius) provoca impactes en forma de vibracions, sorolls i emissions de partícules. 

 En segon lloc, les seves ubicacions respecte a les característiques topogràfiques dels 

voltants, la proximitat de vies de comunicació i nuclis de població, així com el 

predomini de l’explotació vertical, afavoreix que aquestes activitats extractives generin 

un important impacte visual. 

 En tercer lloc i no menys important, cal destacar que els materials explotats, 

caracteritzats per la seva consistència però amb una elevada producció de partícules de 

petit diàmetre, afavoreix el seu transport en front d’aigües d’escorrentia de precipitació, 

amb el conseqüent efecte sobre els cursos d’aigua on aboquen (principalment a la Riera 

de Begues, molt propera a les pedreres). Tanmateix, la explotació i  la maquinària 

d’extracció com el trànsit rodat intern (camions de gran tonatge que transporten els 

materials) afavoreixen l’emissió de partícules sòlides (PSS) a l’atmosfera. 

A la següent figura, s’ha intentat fer un recull de les principals problemàtiques ambientals 

directes associades a l’existència de les pedreres: 

Figura 32: Tipologia d’impactes ambientals directes de les pedreres de Begues 

Tipologia de l’impacte Acció que propicia l’impacte Impacte generat 

Qualitat de l’aire Moviments de terres  

Instal·lacions de tractament  

Increment el trànsit rodat   

Transport intern de materials 

Augment dels nivells d’emissió per 

la maquinària de transformació, 

transports i acumulació de materials 

sòlids: PSS (partícules), metalls 

pesants, NoX (òxids de nitrogen), 

CO (monòxid de carboni) i Pb 

(plom) 

Soroll Planta de tractament 

Augment del trànsit rodat 

Augment dels nivells sonors tant 

continus, puntuals com vibratoris 

Clima Asfaltatge de superfícies Canvis microclimàtics 

Geologia Moviments de terra 

Ocupació de l’espai 

Augment de la inestabilitat dels sòls 

Augment dels processos d’erosió 
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Moviment de maquinària 

Hidrologia Moviments de terres 

Deposició d’emissions 

Asfaltatge de vies 

Trànsit rodat 

Abocaments accidentals 

Afeccions a les masses d’aigües 

superficials 

Disminució de la taxa de recàrrega 

d’aqüífers per la impermeabilització 

de la superfície 

Contaminació causada pels 

arrossegaments de partícules i pols 

que repercuteix en la qualitat de les 

aigües 

Sòls Asfaltatge i formigonatge de 

superfícies 

Deposició atmosfèrica 

Moviments de maquinària 

Abocaments accidentals 

Destrucció directa dels sòls 

Compactació dels sòls 

Augment de l’erosió 

Disminució de la qualitat edàfica 

Vegetació Asfaltatge i formigonatge de 

superfícies 

Augment dels nivells d’emissió de 

partícules 

Moviments de maquinària pesada i 

obertura de pistes 

Pèrdua de productivitat per 

l’augment dels nivells d’emissió de 

partícules 

Degradació de les comunitats 

vegetals 

Alteració de la base edàfica 

Fauna Construcció de vies, tancs i 

circulació de vehicles 

Accions que generen canvis en la 

qualitat de l’aigua, vegetació, 

augment de les emissions sonores, 

etc. 

Destrucció d’hàbitats de les espècies 

terrestres 

Efecte barrera per a la dispersió o 

moviments locals 

Pèrdua de punts de nidificació i 

alimentació 

Destrucció de la fauna edàfica 

Paisatge Obertura de noves vies 

Estructures de producció 

Explotació 

Moviments de terres 

Intrusió visual 

Contrast cromàtic i estructural 

Canvis en les formes de relleu 

Demografia Explotació 

Deposició d’emissions 

Asfaltatge de vies 

Trànsit rodat 

Efectes en la salut per emissió de 

contaminants i sorolls 

Redistribució espacial de la població 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes del Pla Especial Pedreres. 
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L’impacte ambiental principal, més clar i observable és la destrucció del turó “El Montau”, 

degut a la explotació a cel obert que hi ha establida des de l’any 1961. Aquesta destrucció ha 

comportat un fort impacte paisatgístic el qual és negatiu per a la imatge de la localitat de 

Begues, ja que és la primera estampa que es veu al pujar per la carretera BV-2041 i moltes 

vegades s’associa el paisatge de Begues amb les pedreres. 

Figura 33: Impactes paisatgístics creats per les pedreres “Les Cubetes” i “Montau II). 

 

Font: Fotografia de l’autor. 

Un altre impacte directe de les pedreres, menys visible (només es veu a peu de pedrera) però no 

menys important són els residus generats per l’activitat extractiva, és a dir, aquelles parts del 

material que o bé no són aprofitables o bé no resulten econòmicament viables i que tendeixen a 

amuntegar-se al peu de la muntanya on s’extreu el material. Aquests residus poden provocar una 

contaminació del sòl o fins i tot modificar la capacitat d’absorció dels mateixos sòls.  

Figura 34: Estampa del turó del Montau a les instal·lacions de la pedrera “Les Cubetes”. 

 

Fotografia de l’autor. 
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8.2. Impactes ambientals indirectes derivats de les pedreres 

L’existència de les pedreres comporta altres impactes mediambientals indirectes a Begues, 

l’exemple més clar són els incendis forestals que s’han vingut produint en els últims 20 anys. 

Aquests incendis forestals s’han produït degut a la proximitat entre la pedrera “Les Cubetes” i la 

Subestació Elèctrica d’Endesa, situada també al turó del Montau, ja que algunes de les torres 

elèctriques situades per tota la muntanya són molt properes a la pedrera (veure Figura 35) i la 

gran problemàtica resideix en que la gran quantitat de pols provocada per les detonacions de la 

pedrera s’adhereix al cablejat elèctric i als aïlladors, provocant el mal funcionament del cablejat, 

que en arribar a les torres d’alta tensió, desemboquen en un “petardeig” que pot abocar espurnes 

cap al terra.  

Aquest fenomen juntament amb uns tallafocs insuficientment amples i poc netejats és el 

responsable d’alguns incendis forestals que, per sort, varen ser controlats ràpidament
18

.  

Arrel d’aquests successos, Endesa es va comprometre a realitzar d’1 a 2 neteges anuals amb 

helicòpter  del cablejat que passa per les zones d’especial risc d’incendi. Aquests rentats 

eliminen la pols adherida i eliminen part de la problemàtica que hem estant esmentant. 

Figura 35: Línies d’alta tensió molt properes a les zones d’explotació de la pedrera Les Cubetes. 

 

Font: Fotografia de l’autor. 

 

                                                           
18

 http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/pg/8/275428/20010710/lajuntament-begues-alerta-risc-

dincendis-provocats-linies-dalta-tensio-municipi.html 
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Com a fet curiós, tot i que no ho podem catalogar com a impacte ambiental pròpiament dit però 

si com a “riscos associats a les pedreres”,durant una de les reunions amb membres de 

l’Ajuntament, aquests em van explicar un fet que es va produir l’any 2013 a la clausurada 

explotació “Montau II”. 

Aquesta pedrera, tot i que roman tancada des de fa 10 anys i tindria que estar restaurada, 

actualment és un terreny impracticable i molt perillós degut als esfondraments dels seus talussos 

abandonats. Aquesta perillositat del terreny va obligar a l’Ajuntament a precintar la zona que 

comprenia la explotació “Montau II” per a que cap civil hi pogués entrar. No obstant, la 

existència d’un petit basament d’aigües turqueses (figura 36) ha provocat que es popularitzi 

aquest indret i hi entrin persones de manera il·legal i posant en perill la seva integritat, fins al 

punt que l’estiu del 2013 els bombers van haver d’actuar per rescatar a unes persones que 

s’havien quedat atrapades i varen trucar al 112 (Figura 37). 

Figura 36: Persones atrapades al talús del basament d’aigües de color turquesa a la pedrera “Montau II” 

 

Font: Fotografia cedida per l’Ajuntament de Begues. 

Figura 37: Equips de rescat a la pedrera “Montau II” 

 

Font: Fotografia cedida per l’Ajuntament de Begues. 
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8.3. Projectes de restauració previstos 

Els espais alliberats del procés extractiu es poden recuperar sobre la base d'objectius diversos, 

emmarcats en la legislació vigent a diverses escales: 

- Reial decret 2994/1982, de 15 d'Octubre, restauració d'espais naturals afectats per activitats 

extractives (BOE núm. 274, de 15/11/1982). 

 

- Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció 

dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives (DOGC núm. 189 de 

31/12/1981). 

 

- Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (DOGC 

núm. 2598, de 13/3/1998). 

Els programes de restauració configuren una imatge final del paisatge mitjançant l’expressió de 

la topografia final resultant i la descripció de les tècniques de restauració establint un programa 

d’actuació i la delimitació d’un àmbit superficial. Els programes de restauració constitueixen el 

document base per a establir els drets i deures dels titulars de les explotacions en relació a les 

autoritzacions mineres. 

La recuperació dels terrenys que han patit usos extractius s’emmarca en tres grans objectius que 

depenen, en última instància, de la decisió de les Administracions competents: 

- Integració ecològica i paisatgística: 

- Ús recreatiu no relacionat amb objectius ambientals (museus de la mineria, teatres 

oberts, etc.) 

- Ús agrícola o forestal. 

L’objectiu d’ integració ecològica i paisatgística (Figura 38), objectiu escollit per a la 

restauració de les pedreres de Begues, tracta de recuperar part de “l’encant” que tenia la zona 

abans de l’establiment de l’activitat extractiva. Aquest objectiu s’emmarca dins d’un pensament 

realista que sap que és impossible recuperar el que hi havia abans però que, mitjançant una 

revegetació amb espècies típiques de la zona, es pot arribar a un nou escenari natural 

perfectament compatible amb l’entorn i donar-li un altre ús. 
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Figura 38 : Exemple de restauració ecològica de la pedrera de Mijas (Màlaga) 

 

Font: www.mijas.es 

Una altra possibilitat diferent a la restauració ecològica és el reaprofitament de la zona on abans 

es trobava la pedrera i donar-li un segon ús, normalment un que pugui aprofitar la morfologia 

existent, per exemple: teatres a cel obert, circuits d’escalada, circuits de motocròs, etc.  

Alguns d’aquests usos es poden observar a la Figura 39: 

Figura 39: Antiga pedrera reaprofitada com a teatre a Burgenland, Àustria i museu-pedrera de s’Hostal, Menorca 

 

 

Font: Panoramio i Google Earth 
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En el nostre cas d’estudi, el projecte de restauració de la pedrera Les Cubetes va ser aprovat 

l’any 1994 per la Direcció General de Patrimoni Natural del Departament de Medi Ambient i 

preveu la seva finalització per al 31 de desembre de l’any 2030, constant el projecte de les 

següents vuit fases (que després es veuen plasmades a la figura 40): 

Fase 1: de la cota 640m a la 580m (Restauració completada) 

Fase 2: de la cota 580m a la 540m (Restauració completada)  

Fase 3: de la cota 540m a la 500m (Restauració en procés) 

Fase 4: de la cota 500m a la 460m (Restauració pendent a data del maig del 2014) 

Fase 5: de la cota 460m a la 420m (Restauració pendent a data del maig del 2014) 

Fase 6: de la cota 420m a la 400m (Restauració pendent a data del maig del 2014) 

Fase 7: de la cota 400m a la 380m (Restauració pendent a data del maig del 2014) 

Fase 8: Plataforma (Restauració pendent a data del maig del 2014) 

Figura 40: Fases de la restauració de la pedrera “Les Cubetes”: 

 

Font: Fotografia extreta del Pla Especial Pedreres. 

Les fases que ja s’han completat, han hagut d’acondicionar els talussos, aportar terra apta i 

començar a plantar vegetació típica del Garraf,. Els resultats observables a maig del 2014 es 

poden veure a la Figura 41. Aquesta fotografia es va fer durant una de les visites fetes a la 

pedrera “Les Cubetes”. 
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Figura 41: Procés de restauració actual de la pedrera “Les Cubetes (Fases 1,2 i 3)” 

 

Font: Fotografia de l’autor. 

A dia d’avui, tot i que tant sols les fases 1, 2 i part de la 3 resten completades, deixant 

entreveure una certa deixadesa per part de la empresa encarregada de la restauració, legalment 

tenen encara molt de temps per fer-ho i no es tracta d’un procés senzill ni barat, ja que hi han 

unes dificultats tècniques molt importants. 

En primer lloc, el principal problema amb el que es van trobar a l’inici de la restauració va ser 

com abastir d’aigua el procés, ja que els primers mesos s’havia de regar. Després de nombrosos 

intents fallits com la construcció d’un dipòsit al punt més alt del turó del Montau o la 

instal·lació d’un rec per degoteig, es va decidir provar sort amb la tècnica de la hidrosembra. 

Aquesta tècnica, molt utilitzada en jardineria i restauració ambiental per la seva rapidesa i gran 

percentatge d’èxit, consisteix bàsicament en la projecció sobre el terreny d’una mescla aquosa 

de llavors, mulch
19

, fertilitzants i altres substàncies per mitjans mecànics (hidrosembradores). 

Aquesta tècnica ha permès augmentar la supervivència de les espècies que s’han escollit per a 

realitzar la resta de fases de la restauració: 

Arbrat: principalment pins blancs (pinus halepensis) i pins pinyers (pinus pinea) 

Arbustos: principalment savina muntanyenca (Juniperus sabina), llentiscle (Pistacia lentiscus), 

romaní (Rosmarinus officinalis) i garric (Quercus coccifera). 

                                                           
19

 Capa de material orgànic protector que s’aplica a la superficie d’un sòl per a millorar-ne la seva 

fertilitat i conservar la humitat, principalment. 
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Figura 42: Pinus halepensis plantat a un talús restaurat de la pedrera Les Cubetes. 

 

Font: Fotografia de l’autor. 

 

En quant al programa de restauració de la pedrera petita “Montau II”, ja clausurada al 2004, 

s’han de comentar alguns aspectes importants: 

- La pedrera “Montau II” va rebre l’informe favorable del Departament de Medi Ambient per al 

seu programa de restauració l’any 1993. 

- L’any 1994 es tornen a redactar alguns punts del programa de restauració degut al recurs 

ordinari interposat per l’ Ajuntament de Begues en contra del informe favorable de l’any 

anterior. 

- S’estableix com a termini de finalització de les obres de restauració l’any 2002. 

- El Pla Especial les Pedreres del 2002 confirma el que tothom sabia,  el programa de 

restauració de la explotació Montau II no s’adequa als requeriments paisatgístics degut a les 

pendents excessives existents i que fan inviable una revegetació adequada, raó per la qual es 

considera prioritari concretar el termini de restauració del conveni en contraposició a la 

necessitat d’assolir el paisatge final proposat pel Programa de Restauració. 

No s’entén llavors, com aquest “projecte de restauració” fantasma va arribar a guanyar un premi 

al millor projecte de restauració atorgat per la Patronal de la Mineria Espanyola. 



40 

 

Figura 43: Pedrera “Montau II” i la seva restauració inexistent, any 2013. 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

 

Figura 44: Talús de 80m d’alçada a la pedrera Montau II i la restauració guanyadora del premi “Millor restauració”. 

 

Font: Fotografia de l’autor. 
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Figura 45: Bancals sense restaurar a la pedrera clausurada “Montau II” 

 

Fotografia de l’autor. 

 

9. La pedrera vista des d’una perspectiva social i econòmica 

Al llarg d’aquest novè apartat, es parlarà dels moviments veïnals que es varen produir al 

municipi, sobretot a partir dels anys 90. La explicació de l’existència dels mateixos és 

fonamental a l’hora d’entendre el clima social. També, gràcies al treball de camp realitzat i 

mitjançant unes enquestes, es mostraran els resultats aconseguits acompanyats de comentaris. 

Per acabar, es parlarà de la perspectiva econòmica lligada a l’existència de les pedreres.   

9.1.Moviments veïnals existents 

El moviment veïnal més fort que hi ha hagut a Begues contra les pedreres va ser l’Associació de 

Veïns de Begues, un col·lectiu que va prendre força arran de les ampliacions de llicències 

extractives que es van atorgar a finals dels anys 80, factor que va contribuir a l’existència del 

boom del ’92, relacionat amb les olimpíades de Barcelona. Aquest veïns van patir en les seves 

pròpies carns l’augment incessant de camions que va viure el municipi a la dècada dels anys 90, 

arribant-se a triplicar el tràfic en molt pocs anys. 

Aquesta problemàtica va fer que els veïns afectats s’unissin i les protestes anti-pedreres 

comencessin a prendre força. Un exemple clar de la crispació que començava a haver-hi a 

l’ambient va ser la mobilització l’any 1992 de 500 veïns beguetans, entre els quals es trobava 

l’alcalde del municipi, que varen demanar el tancament de la pedrera “Montau II” a les portes 

de la mateixa pedrera. (veure l’annex retalls periodístics). 

Aquestes primeres manifestacions a favor del tancament de les pedreres de Begues van ser el 

caldo de cultiu per a la creació de l’altre gran moviment veïnal de l’època: La plataforma 

“Begues per la variant”, nodrit bàsicament dels membres de l’associació de veïns que ja 

portaven lluitant des de principis de la dècada dels anys 90. 
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Aquesta nova plataforma va sorgir l’any 1999 i els seus objectius ja no eren solament el 

tancament de les pedreres a Begues, ara també reclamaven la construcció de la variant, 

infraestructura que, com ja hem parlat, havia d’expulsar els camions del centre de la vila. 

Begues per la variant va exercir una gran pressió social i política (alguns dels seus membres, 

formaven part de la política municipal de l’època o eren persones molt afins al govern) i va 

mobilitzar a una bona part dels ciutadans de Begues afectats per la problemàtica de les pedreres. 

Durant aquests anys, els talls de la carretera BV-2041 provocats per la plataforma van ser 

constants (veure figura 46 i annexos). 

Figura 46: Retalls periodístics on es parla dels veïns de Begues i les seves accions 

 

Font: Hemeroteca de la Vanguardia. 

 

9.2. La percepció social de les pedreres a través d’enquestes i entrevistes 

Tal i com s’explica a l’apartat d’objectius i metodologia, en aquest apartat social del treball, 

varem considerar oportú realitzar enquestes a peu de carrer als ciutadans de Begues. Aquesta 

enquesta tractava sobre el coneixement que es té sobre les pedreres i la seva gestió (Veure 

model d’enquesta complet a l’apartat d’Annexos).  

Després d’haver passat l’enquesta a 100 persones, aquests són els resultats que hem obtingut i 

que hem transformat en taules (consultar annex de taules) i gràfics circulars per a una millor 

apreciació visual: 

1a pregunta: És vostè resident habitual a Begues?  

Un 100% dels enquestats va respondre que si, per tant, no el representarem gràficament. 

2a pregunta: Quants anys hi porta residint al municipi? 

El resultat convertit a gràfic circular és el següent: 
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Font: Elaboració pròpia. 

La gran majoria (un 87%) porta, com a mínim, 5 anys vivint al municipi, per tant, tenim una 

bona base, ja que al no haver-hi gairebé nouvinguts, donem per fet que la major part dels 

enquestats coneix la problemàtica de la pedreres. 

3a pregunta: En aquests anys que porta residint al municipi, creu que les pedreres de Begues han 

representat o segueixen representant un problema per al poble? 

Solament un  26% dels enquestats considera que les pedreres no representen ni han representat 

un problema per al municipi. A l’altre extrem trobem que el 74% dels enquestats si que 

considera que les pedreres són i seguiran sent un problema, per tant havien de respondre  una 

sub-pregunta “Quin tipus de problema considera més important?”. Aquests són els resultats: 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Aquesta sub-pregunta es va formular per a intentar saber que li preocupa més als enquestats: els 

impactes visuals i mediambientals que genera la pedrera o, en canvi, les molèsties que genera el 

trànsit de camions pesants provinents de la pedrera. Els resultats han sigut, si més no, 
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sorprenents, ja que un 46% dels enquestats assegura que les molèsties de trànsit són el principal 

problema associat a la pedrera (quant la realitat és que al 2014 passen un 15% dels camions que 

hi passaven en ple boom immobiliari de principis del segle XXI).. 

Per tant, hi ha una clara divisió d’opinions entre els enquestats: els que creuen que l’impacte 

visual generat a la muntanya és el problema més important i els que creuen que les molèsties de 

trànsit són més importants. Aquestes dues opcions aglutinen gairebé el 97%, deixants la opció 

de problemes mediambientals molt enrere (amb un 3%), cosa sorprenent, ja que s’esperava que 

aquesta opció tingués un pes superior.  

4a pregunta: Creu vostè que durant els anys que porta vivint al poble, les pedreres han 

augmentat la seva activitat en general (més camions, més detonacions...) O bé l’ha 

disminuït? 

Un 36% dels enquestats va seleccionar la opció “Ha augmentat la seva activitat” i un 64% que 

“Ha disminuït la seva activitat”. Aquestes dues opcions donaven peu a dues preguntes diferents 

(la 5 i la 6), depenent de l’opció escollida i que a continuació desgranem en ordre. 

5a pregunta: Els 36 enquestats que varen seleccionar “Ha augmentat la seva activitat” 

havien de respondre a la següent pregunta: “Quines són les senyals que li fan pensar que 

la pedrera té ara més activitat?” 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Aquesta pregunta tenia dues possibles lectures: la primera, un enquestat d’uns 50-60 anys que 

portés vivint tota la seva vida a Begues podia respondre que l’activitat de la pedrera ha 

augmentat, ja que probablement hagi viscut la època dels booms del ’92 i de principis del segle 

XXI i tot i que ara l’activitat és poca, segueix sent superior a la de fa 40 anys; la segona, un 

enquestat jove, d’uns 20-25 anys, pot haver respost que la pedrera ha disminuït la seva activitat, 

ja que fa 10 anys es trobava en els seus màxims històrics i ara, al 2014, amb prou feines arriba a 

una cinquena part de l’activitat que ha arribat a tenir. 
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Es va intentar esbrinar quina causa era la que feia pensar als enquestats d’aquesta manera. Un 

64% afirmava que la senyal de que la pedrera havia augmentat la seva activitat extractiva era un 

major tràfic de camions a la carretera, factor sens dubte important però que no és indicatiu per 

diversos motius: 

- La major part dels camions que passen actualment per la variant de Begues i la carretera 

BV-2041 no provenen de la pedrera “Les Cubetes”, provenen de la fàbrica de Calç de 

l’empresa Ciaries, situada a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès). 

- La percepció de que hi ha més camions a la carretera és molt subjectiva, és a dir, per a 

una persona adulta que porta conduint més de 20 anys, el tràfic de camions al 2014 és 

insignificant si el comparem amb el tràfic de fa 10 anys. Per una altra banda, conductors 

més joves que fa pocs anys que condueixen i que no han patit la densitat de tràfic 

d’anys enrere, creuen que els 2-3 camions que es troben ja és una bestialitat. 

En quant als que han seleccionat la opció “més detonacions a la pedrera”, després d’haver 

consultat amb documentació i fonts oficials, podem afirmar el següent: 

- A data del 2014, es fa una mitjana d’una voladura al mes a l’explotació “Les Cubetes”; 

l’any 2005 s’havien arribat a fer una mitjana de 4-5. 

- Les voladures al 2014 fan servir un complex sistema per a evitar la major part de les 

vibracions, pols i soroll que no es feia servir anys enrere, per tant, ara és més difícil 

sentir una explosió de la pedrera. 

6a pregunta: Els 64 enquestats que varen seleccionar “Ha disminuït la seva activitat” 

havien de respondre a la següent pregunta: “Creu vostè que la crisi econòmica (i la 

conseqüent caiguda del sector de la construcció) és causa directa d’aquesta 

disminució?” 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Els enquestats que van seleccionar la opció “ha disminuït la seva activitat”, coincideixen gairebé 

a l’uníson (88%) en que la crisi econòmica ha sigut la principal causant. Aquesta afirmació és 

bastant encertada, ja que arran de la explosió de la bombolla immobiliària, la demanda de 

materials per a la construcció ha caigut en picat. La pedrera de Begues “Les Cubetes”, 

especialitzada en la fabricació de graves i mescles per a fabricar formigó ha patit doncs, la 

mateixa sort que el sector immobiliari a tot l’estat espanyol.  

7a pregunta: Creu vostè que l’Ajuntament de Begues és l’administració amb majors 

competències per a gestionar les pedreres? 

Aquesta pregunta ha presentat resultats bastant similars, factor que ens empeny a pensar la 

desconeixènça sobre aquest tema específic. 

24 dels 100 enquestats varen seleccionar la opció “Si, té plenes competències” 

43 dels 100 enquestats varen seleccionar la opció “Les seves competències són insuficients” 

33 dels 100 enquestats varen seleccionar la opció “No, no té cap competència” 

Va ser dissenyada per a intentar esbrinar si els enquestats coneixen les competències que té 

l’Ajuntament sobre la pedrera. 

L’Ajuntament de Begues, tot i ser una administració petita i d’àmbit municipal, si que té 

algunes “petites” competències (aglutinades sobretot en temes de control de la pols, sorolls, 

vibracions i afectacions a la salut). Per tant, les seves competències són insuficients. 

8a pregunta: Els 24 enquestats que varen seleccionar “Si, té plenes competències” havien 

de respondre a la següent pregunta: “Com considera aquesta gestió per part de 

l’Ajuntament de Begues?” 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Els enquestats que s’han declinat per aquesta opció, creuen que la gestió de les pedreres per part 

de l’Ajuntament és majoritàriament dolenta. Pot ser que aquest resultat s’hagi produït pel fet 
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que aquests enquestats pensen que l’Ajuntament, tot i tenir competències plenes, no ha actuat 

amb la contundència i fermesa que la situació requereix. 

9a pregunta: Els 33 enquestats que varen seleccionar “No, no té cap competència” havien 

de respondre a la següent pregunta: “Qui creu que té les competències en la gestió de les 

pedreres de Begues?” 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Se’ns presenta una quasi igualtat de resultats. Poc més de la meitat (un 55%) creuen que és el 

Govern Espanyol qui en té les competències i un 42% opina que és la Generalitat de Catalunya. 

Cap de les dues opcions va gaire errada, ja que les competències estan dividides entre tots dos, 

tot i que majoritàriament les té la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya.  

Un 3% va escollir la opció “Altres”; potser que es referissin a entitats privades. 
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10a pregunta: Si vostè tingués el poder de decisió sobre el futur de la pedrera de Begues, que 

faria? 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Aquesta pregunta ens ha servit per a saber el grau de disconformitat dels enquestats envers la 

pedrera, ja que els resultats són bastant concloents: 

- Un 40% la clausuraria amb caràcter immediat. Els que han seleccionat aquesta opció 

refusen la possibilitat de que segueixi existint. 

- Un 53% aboga per un canvi de les condicions actuals, és a dir, una re-negociació amb 

les empreses extractores (Actualització dels dipòsits econòmics per a la posterior 

restauració, una millor retribució econòmica per els sòls que ocupa, etc). Aquesta opció 

és la més viable ja que la història ens ha ensenyat que amb el tancament “forçós” de 

l’altra pedrera de Begues “Montau II” va desembocar en una restauració inexistent i uns 

terrenys que romanen ,10 anys després, sense cap ús possible. 

- Un 7% deixaria les coses tal i com estan.  Aquesta opció no és viable ja que, tot i que 

actualment l’activitat de les pedreres és baixa degut al context econòmic, potser que 

tornem a viure els anys propers un altre augment de la demanda i tornaríem als 

problemes d’abans, per tant, l’immobilisme NO és una opció. 

 

Com a comentari final de l’apartat d’enquestes, és necessari assenyalar la dificultat a l’hora de 

fer respondre les enquestes, ja que algunes es varen poder recuperar poques setmanes abans del 

final de la redacció del treball. Tot i haver patit una mica, al final s’ha pogut disposar del total 

de la mostra escollida (100 persones) i, per tant, el desenvolupament dels estudis posteriors 

mitjançant les enquestes ha estat satisfactori. 
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Conclusions de les entrevistes realitzades: 

Com ja s’ha explicat a l’apartat de metodologia, durant l’execució d’aquest treball, s’ha buscat 

sempre la col·laboració i la bona entesa amb l’Ajuntament de Begues. Fruit d’aquest llarg 

procés, s’han pogut entrevistar a varis membres actuals del Consistori, els quals varen aportar 

els seus coneixements i la seva experiència en la temàtica que ens ocupa. 

Les entrevistes realitzades varen ser les següents:  

- Regidor d’obres, projectes i medi ambient actual de l’Ajuntament de Begues  Sr. Joan 

Molina i Molina (dj. 8/05 a la tarda al seu despatx de l’Ajuntament). 

- Arquitecte municipal de Begues  Sr. Xavier Teixidor Bigas (dx. 7/05 a la tarda al seu 

despatx de l’Ajuntament). 

- Tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Begues  Sr. Liberto Mas (dx. 7/05 a la 

tarda al seu despatx de l’Ajuntament). 

- Alcaldessa de Begues durant 3 legislatures (1995-1999, 1999-2003, 2003-2007)  Sra. 

Joana Badell i Ros (dv. 16/05). 

- Regidor de Transport i Protecció Civil actual de l’Ajuntament de Begues  Sr. Sadurní 

Vendrell Massip (dv. 23/05). 

Aquests agents polítics i tècnics, tots ells presents durant la part més important de les 

problemàtiques relacionades amb les pedreres (a partir dels anys 90 fins a l’actualitat) 

coincideixen en senyalar les pedreres com el major impacte ambiental del municipi de Begues i 

ressalten la dificultat que té l’Ajuntament en la seva gestió, ja que com hem parlat durant la 

redacció del treball, les seves competències són insuficients.  

Tot i definir les pedreres com un problema majúscul, aquests agents entrevistats van voler fugir 

dels tòpics socials que tendeixen a “demonitzar” les instal·lacions extractives, ja que, agradi o 

no, són necessàries per al desenvolupament de la nostra economia actual. Això si, tots varen 

coincidir en que la repartició de competències és totalment contrària a la lògica i es deuria 

empoderar més a l’Ajuntament, atorgant-li unes majors competències que permetessin una 

actuació més ràpida i més local. 

A continuació es farà un recull de les problemàtiques i propostes comunes que es varen 

identificar durant la realització de les entrevistes. 

 Principals problemàtiques comunes identificades: 

o Les pedreres no responen davant l’Ajuntament de Begues. 

o El marge de maniobra de l’Ajuntament envers les accions de les pedreres és 

ínfim i insuficient, tot queda supeditat als interessos nacionals. 

o Les pedreres han fet perdre part de “l’encant” del municipi de Begues, 

caracteritzar pels seus paisatges naturals. 
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Principals propostes comunes identificades: 

o S’hauria d’empoderar a la petita administració local en comptes de vetllar pel 

manteniment de l’actual sistema, on les empreses extractores, al igual que fa 40 anys, 

disposen d’un potencial enorme per a actuar amb total impunitat. 

o Voluntat política a nivell estatal a l’hora de modificar i actualitzar les lleis que regulen 

les pedreres, les quals estan obsoletes i no responen a les situacions que els temps 

moderns requereixen. 

o Vetllar per a que les restauracions ecològiques dels indrets afectats per les indústries 

extractives es produeixin en les millors condicions possibles. 

Després de la realització d’aquestes entrevistes amb aquests agents polítics i tècnics i amb els 

coneixements adquirits gràcies a ells, vaig poder observar que existeix un consens important a 

nivell local envers la problemàtica de les pedreres però que aquest consens es troba sempre amb 

molts problemes a l’hora de transmetre les seves preocupacions als nivells institucionals més 

elevats, és a dir, a l’hora de portar la problemàtica de les pedreres als nivells superiors de les 

administracions, gairebé sempre l’Ajuntament de Begues es troba amb una paret. 

 

Figura 47: Ajuntament de Begues 

 

Font: Fotografia de l’autor. 
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9.3.Beneficis econòmics derivats de la pedrera  

Els beneficis econòmics que les pedreres han atorgat  i atorguen al municipi de Begues, malgrat 

pogués semblar el contrari, són quasi inexistents. 

Aquests beneficis es poden dividir en dos subapartats: 

A) En primer lloc, els beneficis econòmics directes, és a dir, els que percep l’Ajuntament 

de Begues en concepte d’impostos. 

Actualment, encara que sembli estrany, els únics beneficis econòmics que rep l’Ajuntament 

de Begues són l’Impost d’Activitat (IAE) i l’Impost de Béns Inmobles (IBI).  

Vaig poder aconseguir les dades econòmiques referents a aquests dos impostos, ja que 

l’Ajuntament les va facilitar amablement. Les següents dades econòmiques pertanyen a la 

pedrera activa de Begues (explotació Les Cubetes) i pertanyen a l’exercici econòmic del 

2013: 

Recaptació pel concepte IBI 8.216,85€ 

Recaptació pel concepte IAE7.641,76€ 

Per tant, entre els dos impostos, fan un total de 16.198,61€, una quantitat molt minsa si 

tenim en compte tots els fluxos generats per l’activitat d’aquesta pedrera, els seus impactes i 

les molèsties que causen a tot el municipi. 

B) En segon lloc, els beneficis econòmics indirectes, és a dir, les persones de Begues que, 

gràcies a l’existència de la pedrera, es guanyen la vida gràcies a ella. 

La lògica dicta que quan una indústria tant important s’estableix a un municipi petit, aquest 

passa a dependre econòmicament  d’ella però en el cas de Begues, això no és compleix. 

Segons dades facilitades per l’Ajuntament i la empresa extractora, “tant sols” 10 persones 

residents a Begues depenent directament de les aportacions econòmiques de la pedrera 

(assalariats i conductors autònoms de camions). La major part són transportistes autònoms 

que, malgrat no ser assalariats de la pedrera, depenen de la seva activitat per a guanyar-se la 

vida. 

Per un altra banda, ACIBE Begues (Associació de Comerciants i Industrials de Begues) 

sempre s’han mostrat contraris a la existència de les pedreres al municipi (Veure annexos de 

manifestos), sobretot quant els camions passaven pel mig del poble (ja que inhibia als 

clients d’anar-hi a comprar, degut a les voreres estretes i a l’incessant pas de camions de 

gran tonatge).  
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10. Conclusions 

Després de tot el procés d’investigació que ha suposat la redacció d’aquest Treball Final de 

Grau i amb tots els coneixements adquirits durant aquest temps, les principals conclusions a les 

que he arribat són les següents:  

En primer lloc, algunes de les hipòtesis que vaig formular abans de la redacció del present 

treball han quedat degudament comprovades: 

 Efectivament, la pedrera de Begues és el major impacte ambiental del municipi, la seva 

existència ha condicionat totalment la fisonomia del turó del Montau (no tornarà a tenir 

el paisatge pre-pedreres mai més).  

 Gran part de la massa social de Begues es mostra en desacord amb la existència 

d’aquest tipus d’activitat al municipi (per diverses raons). 

 Els beneficis econòmics que l’Ajuntament rep en concepte d’impostos no són suficients 

per a justificar la existència d’aquesta activitat al municipi, ni de bon tros. 

 La crisi econòmica actual ha provocat una gran disminució de l’activitat de les pedreres 

i una conseqüent caiguda dels ingressos de les mateixes. Aquest fet posa en perill la 

realització dels treballs de restauració ecològica que s’han de dur a terme. 

En segon lloc, altres hipòtesis que vaig formular han sigut refutades: 

 L’Ajuntament de Begues si que té competències en la gestió de les Pedreres, tot i que 

aquestes siguin insuficients i escasses. Més val poc que res. 

En tercer lloc, més enllà de les hipòtesis realitzades al principi de la redacció del treball, faré un 

recull de les conclusions finals a les que he arribat després d’estar en contacte amb la 

problemàtica estudiada, haver llegit sobre el tema i haver parlat amb els actors i agents socials 

que participen o han participat en ella. 

 Tot i que les pedreres no agraden a ningú, la seva existència és necessària. Partint 

d’aquest fet realista, crec que al igual que altres instal·lacions/equipaments problemàtics 

a nivell social però necessaris (presons, cementiris nuclears, eco parcs,etc.) aquestes han 

d’establir-se a algun lloc, tot i que no agradi a la població afectada, això si, sempre 

buscant el diàleg com a font principal de resolució de conflictes, sense imposar. 

 Després d’haver visitat altres pedreres situades a la zona (Vallirana i Vallcarca), la 

pedrera de Begues “sembla” la germana petita i bufona. A més, aquestes dues citades 

han explotat de manera salvatge la muntanya deixant els processos de restauració 

ecològica com a poc més que un somni irrealitzable. En canvi, la pedrera que resta 

activa a Begues (Les Cubetes), ha sigut explotada a l’actualitat per bancals que 

respecten la legislació vigent i que poden ser restaurats (esperem, toquem fusta) en un 

futur no gaire llunyà. 

 L’etapa daurada de la extracció d’àrids a Begues ja és història. Les dades recavades així 

ho confirmen. Després de la realització de la variant de Begues, els controls de trànsit 

de camions per part de la Diputació de Barcelona es van acabar però puc afirmar que els 
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1000-1200 camions que arribaven a passar diàriament per Begues s’han esfumat arran 

de la “crisi del totxo”. Segons estudis de mobilitat municipals, ara, tant el trànsit de 

camions com l’activitat de les extractives d’àrids suposen un 15-20% del que ha arribat 

a ser en la seva època daurada. 

 La variant de Begues, ideada en principi per a absorbir l’incessant augment de camions 

provinents de les activitats a la pedrera (ningú va preveure la crisi de 2008) s’ha 

convertit ara en una infraestructura emprada majoritàriament per vehicles del propi 

municipi i camions procedents d’activitats extractives del municipi veí d’Olesa de 

Bonesvalls. Pot ser que si s’hagués previst la crisi que se’ns venia a sobre, no s’hagués 

arribat a construir mai. 

 La restauració prevista per a la explotació d’àrids “Montau II” és un complet fracàs. 

Primer de tot, va costar molt clausurar-la degut als buits legals emprats per Readymix 

Asland. Segon, un cop clausurada, no va haver-hi voluntat de depurar responsabilitats a 

l’hora de reprendre els treballs per a la restauració i aquest fet ha provocat que 

actualment tinguem un problema enorme i de dificilíssima resolució: ningú es vol fer 

càrrec de les costes de la restauració. Mentrestant, la zona continua sent perillosa i ja ha 

provocat més d’un ensurt. 

 Amb les enquestes passades, puc confirmar que el ciutadà de Begues té uns 

coneixements bastant limitats sobre la pedrera i les seves activitats. El que si que és 

segur és que la gran majoria no comparteix la seva localització al municipi, sobretot per 

la problemàtica relacionada del trànsit de camions. 

 Alguns partits polítics han intentat beneficiar-se de la complicada i limitada gestió que 

té l’Ajuntament sobre les pedreres per part dels diferents equips de govern (Recordem 

que durant algunes legislatures, va ser el veritable problema a solucionar). 

 Una de les principals conclusions extretes a través del treball de camp realitzat 

(enquestes passades, les entrevistes realitzades i l’estudi de cas), puc confirmar que els 

moviments socials de Begues contraris a les pedreres  han desaparegut. Un cop es va 

construir la variant de Begues, els moviments veïnals i de pressió van perdre força 

ràpidament i no van trigar en dissoldre’s. Aquest fet dóna a pensar que es van queixar 

solament els veïns afectats directament pel pas de camions (efecte nimby
20

) i que, quan 

es va solucionar el problema, tothom es va oblidar de les pedreres i les seves 

conseqüències, les quals van molt més enllà del pas de camions de gran tonatge pel 

centre de la vila. Ja ningú sembla recordar com estàvem fa solament 12 anys. 

Aquestes són les principals conclusions a les que he arribat, per acabar, formularé algunes 

propostes de caire realista, tant generals com específiques del cas de Begues que poden 

ajudar a solucionar part del problema que hem estat estudiant: 

 

                                                           
20

 Efecte Nimby (Not in my back yard, no al meu pati del darrere): Reacció que es produeix en diversos 

ciutadans que s’organitzen quan s’emplacen activitats o instal·lacions que son percebudes com a 

perilloses al costat de les seves cases o pertenències.  
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o Actualitzar les condicions ambientals i econòmiques a les explotacions d’àrids a cel 

obert (com la de Begues) que tenen llicències antigues: no pot ser que una pedrera, 

pel fet de tenir un conveni antic (amb pocs requeriments ambientals i avals 

econòmics quasi inexistents) es beneficií d’aquesta antiguitat per a pagar menys 

impostos i tenir menys obligacions que altres indústries del mateix tipus que tenen 

un conveni actual (on els requeriments ambientals són molt durs). Les 

actualitzacions haurien de fer-se en consonància amb els temps actuals i depenent 

de la situació econòmica de cada pedrera. L’objectiu que persegueixo amb aquesta 

proposta és evitar situacions com la de la pedrera “Montau II”, la qual tenia un 

conveni antic i un dipòsit econòmic (destinat a la restauració ecològica) d’uns 

escassos milions de pessetes, raó per la qual la restauració mai es va arribar a 

produir, ja que amb aquell dipòsit no arribava ni per portar un camió de terra. 

Aquestes quantitats ridícules no tenen sentit ni cabuda a l’actualitat i s’hauria de 

lluitar per la seva actualització. 

o Prioritzar les decisions relacionades amb les pedreres, les seves activitats i les seves 

ubicacions a llarg termini i no pas a curt o mig, ja que per la naturalesa de les seves 

activitats, pot resultar molt atractiu per a un municipi atreure aquestes indústries 

extractives al municipi (per reduir l’atur, cobrar impostos,etc.) sense tenir en 

compte la grandària del problema que pot representar a llarg termini (destrucció del 

paisatge i de la muntanya, contaminació, trànsit de camions,etc.). 

o Reformular les condicions actuals en les relacions Pedrera-Ajuntament. No pot ser 

que l’administració pública més propera a l’activitat extractiva i que millor pot 

seguir la seva evolució sigui la que menys competències té per a gestionar-la. Cal 

doncs, empoderar l’Ajuntament, proporcionant-li tant els instruments de control i 

gestió com les competències que aquest requereixi. 

o Vetllar pel compliment dels terminis establerts als convenis d’explotació. Cal dotar 

als Ajuntaments d’alguna eina jurídica que els permeti paralitzar les activitats en 

cas de que l’empresa extractora no compleixi amb les obligacions pactades als 

convenis. Aquesta proposta va en el sentit d’evitar situacions com la viscuda amb la 

pedrera “Montau II”, la qual havia de tancar l’any 2000 i va continuar extraient 

material fins al 2004, malgrat que l’Ajuntament de Begues va denunciar aquesta 

situació i va guanyar diversos contenciosos. S’ha demostrat sobradament que la 

Justícia és molt lenta i del tot ineficaç per a evitar que algunes empreses s’aprofitin 

d’aquesta situació per a delinquir.  

o Creació d’una comissió tècnica a nivell nacional que vetlli pel compliment de les 

restauracions de les pedreres ja en desús, com en el cas de la pedrera Montau II. 

Aquesta comissió hauria de treballar amb els Ajuntaments dels municipis afectats 

per tal d’intentar arribar a una entesa amb els propietaris dels sòls afectats. 
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Annexos 

 

Annex 1: Plànols del Pla Especial Pedreres 

Annex 2: Model d’enquesta i taules de resultats 

Annex 3:Acords, manifestos, revistes locals i retalls periodístics 
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Annex 1: Plànols del Pla Especial Pedreres 
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Explotacions a cel obert de més de 400.000m² a municipis metropolitans 

. 
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Situació de les pedreres de Begues dins del municipi  
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Emplaçament i accessos de les pedreres de Begues. 

. 
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Topografia originària de les pedreres de Begues. 

. 
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Espais Naturals Compromesos (ENC) de Begues 

. 
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Topografia dels processos de restauració de les pedreres de Begues. 
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Topografia originaria del turó del Montau 

 



67 

 

  

Topografia del turó del Montau a l’any 1998. 
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Topografia del turó del Montau a l’any 2000. 
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Topografia de restauració del turó del Montau.  
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Topografia d’ordenació del turó del Montau. 
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Principals activitats extractives a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
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Cronograma de restauració de la pedrera “Les Cubetes” 
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Annex 2: Model d’enquesta i taules de resultats 
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Model d’enquesta: 

Treball  Final de Grau(Geografia) de Joan Molina Segura: “La pedrera de Begues: estudi des d’una perspectiva ambiental, social i 

econòmica” 

Marqueu amb una X una única resposta, segons l’ordre d’importància que considereu oportú: 

1- És vostè resident habitual a Begues? (eliminatòria) 

Si  

No 

2- Quants anys hi porta residint al municipi?  

 d'1 a 2 anys 

de 2 a 5 anys 

de 5 a 9 anys  

Més de 10 anys 

3- En aquests anys que hi porta residint al municipi, creu que la pedrera de Begues ha representat o segueix representant un 

problema per al poble?  

Si  

No 

- Si creu que si, quin tipus de problema considera més important?  

Impacte visual negatiu de la muntanya “el Montau” 

Molèsties de trànsit a la carretera BV-2041 (camions pujant o baixant)  

Problemes mediambientals (afectació a la fauna, flora, aigües subterrànies,etc.) 

Altres  

4- Creu vostè que durant els anys que porta vivint al poble, la pedrera ha augmentat la seva activitat en general (més 

camions, més detonacions...) o bé l’ha disminuït?  

Ha augmentat la seva activitat  

Ha disminuït la seva activitat 

5- (Respondre solament en cas d’haver seleccionat la opció “Ha augmentat la seva activitat” a la qüestió 4) Quines són les 

senyals que li fan pensar que la pedrera té ara més activitat? 

Major tràfic de camions a la carretera BV-2041 

Més detonacions a la pedrera 

Altres 
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6- (Respondre solament en cas d’haver seleccionat la opció “Ha disminuït la seva activitat” a la qüestió 4) Creu vostè que 

la crisi econòmica (i la conseqüent caiguda del sector de la construcció) és causa directa d’aquesta disminució? 

Sí, n’és la principal causa 

No té res a veure 

Altres causes (indicar breument) 

 

7- Creu vostè que l’Ajuntament de Begues és l’administració amb majors competències per a gestionar la pedrera? 

Sí, té plenes competències en la seva gestió 

Les seves competències són insuficients 

No, no té cap competència 

8-  (Respondre solament en cas d’haver seleccionat la opció “Sí, té plenes competències en al seva gestió” a la qüestió 7) 

Com considera aquesta gestió per part de l’Ajuntament de Begues? 

Molt bona 

Bona 

Dolenta 

Molt dolenta 

9- (Respondre solament en cas d’haver seleccionat la opció “No, no té cap competència” a la qüestió 7) Qui creu que té les 

competències en la gestió de la pedrera de Begues? 

L’Ajuntament de Begues               

La Generalitat de Catalunya 

El Govern Espanyol 

Altres 

10-  Si vostè tingués el poder de decisió sobre el futur de la pedrera de Begues, que faria? 

La clausuraria amb caràcter immediat 

Modificar les condicions actuals (negociar per a que la pedrera retribueixi  millor econòmicament l’Ajuntament de 

Begues, intentar reduir el temps de llicència extractiva vigent, i d’altres). 

Deixaria les coses tal i com estan 

 

Gràcies per la seva col·laboració.  
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Taules de resultats de la enquesta: 

2ª pregunta 

Opcions (abreujades) Respostes totals recollides Percentatge sobre 100 

D’1 a 2 anys 4 4% 

De 2 a 5 anys 10 10% 

De 5 a 9 anys 17 17% 

Més de 10 anys 69 69% 

 

3ª pregunta 

Opcions Respostes totals recollides Percentatge sobre 100 

Si 74 74% 

No 26 26% 

 

3ª  pregunta que varen respondre “Si” 

Opcions (abreujades) Respostes totals recollides Percentatge sobre 74 

Impacte visual 38 51,3% 

Molèsties de trànsit 34 46% 

Problemes mediambientals 2 2,7% 

Altres 0 0% 

 

4ª pregunta  

Opcions Respostes totals recollides Percentatge sobre 100 

Ha augmentat 36 36% 

Ha disminuït 64 64% 
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Les 36 persones que van seleccionar “Ha augmentat la seva activitat” tenien que respondre la 

pregunta 5: 

5a pregunta: 

Opcions (abreujades) Respostes totals recollides Percentatge sobre 36 

Major tràfic a la carretera 23 64% 

Més detonacions a les 

pedreres 

8 22,2% 

Altres 5 14% 

 

Les 64 persones que van seleccionar “Ha disminuït la seva activitat” tenien que respondre la 

pregunta 6: 

6a pregunta: 

Opcions (abreujades) Respostes totals recollides Percentatge sobre 64 

Si. N’és la principal causa 56 87,5% 

No té res a veure 6 9,3% 

Altres causes 2 3,1% 

 

7ª pregunta  

Opcions (abreujades) Respostes totals recollides Percentatge sobre 100 

Sí, te plenes competències 24 24% 

Les seves competències Són 

insuficients 

43 43% 

No, no té cap competència 33 33% 

 

8ª pregunta 

Opcions (abreujades) Respostes totals recollides Percentatge sobre 24 

Molt bona 0 0% 

Bona 7 29,1% 

Dolenta 12 50% 
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Molt dolenta 5 20,8% 

 

9ª pregunta 

Opcions (abreujades) Respostes totals recollides Percentatge sobre 33 

L’Ajuntament de Begues 0 0% 

La Generalitat de Catalunya 14 42,4% 

El Govern Espanyol 18 54,5% 

Altres 1 3% 

 

10ª  pregunta 

Opcions (abreujades) Respostes totals recollides Percentatge sobre 100 

La clausuraria 40 40% 

Modificar les condicions 

actuals 

53 53% 

Deixaria les coses tal i com 

estan 

7 7% 
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Annex 3:Acords, convenis, manifestos, revistes locals i retalls 

periodístics 
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Cronograma d’activitats de la pedrera “Les Cubetes” 
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Cronograma d’activitats de la pedrera “Montau II” 
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Normes Urbanístiques de Begues: Regulació d’activitats extractives  
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Circular informativa de l’Ajuntament sobre la variant de Begues  
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Circular informativa de l’Ajuntament sobre la variant de Begues i l’aportació económica de les pedreres  
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Escrit de l’Associació de Veïns de Begues i ACIBE  
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Manifest de la Plataforma “Begues per la variant”  
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Carta a les pedreres de la Plataforma “Begues per la variant”  
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Butlletí municipal  
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Informatiu municipal sobre el projecte de ronda urbana 
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Article de “El Beguetà” referent a les pedreres. 
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Retalls periodístics. 
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Article de “L’Alternatiu, número 5” referent a les pedreres. 
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Article de “L’Alternatiu, número 6” referent a les pedreres. 


