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Revisió de l’inventari de camins de Malgrat de Mar

Justificació
L’any 2007 es va elaborar l’inventari de camins municipals de Malgrat de Mar.
Sis anys més tard s’ha vist la necessitat d’esmenar (rectificant o complementant)
dos camins incorporats a l’inventari original:
-

El camí de Palomeres (Codi MA10)

-

El camí de Montagut (codi MA11)

Camí de Palomeres
Pel que fa al camí de Palomeres cal ajustar el traçat del camí en la seva part
superior on coincideix substancialment amb el mateix traçat del rierot de
Palomeres (tal com recull el mapa parcel·lari cadastral), que partiona i delimita
diverses parcel·les cadastrals. Bona part de la cartografia històrica no permet
precisar-ne el traçat de sortida del camí cap a la urbanització de Montagut. A
l’últim s’ha dibuixat el traçat recollit amb GPS sobre el terreny pels tècnics
municipals, observable també al vol americà de 1957, el qual travessa la
parcel·la cadastral núm. 36.
D’aquesta manera s’ha suprimit el pas del camí a través de la finca urbana amb
referència cadastral 6514403DG7161S, i s’evita igualment el pas per les
parcel·les cadastrals 43 i 45 del polígon 1.
El traçat dibuixat és el mateix que recull el cadastre vigent, però afegint-hi la
sortida al camí de Montagut que recull la minuta municipal de l’any 1920. El
traçat dibuixat discorre al Nord del torrent del rierot i paral·lelament al seu
curs.
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Camí de Montagut
Pel que fa al camí de Montagut, s’ha rectificat el traçat entre les parcel·les
cadastrals 15 del polígon 2 i 61 del polígon 1. S’ha ajustat el pas del camí al
traçat que recull el cadastre vigent atès que aquest coincideix amb el camí
observable a la foto aèria del Vol Americà de 1957.
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Fig. 1. Traçat rectificat del camí de Palomeres (MA10) i del camí de Montagut (MA11). La línia de punts senyala el traçat inclòs en l’inventari de l’any
2007.

FITXES DESCRIPTIVES DELS CAMINS MODIFICATS
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Inventari de camins municipals de Malgrat de Mar
Nom: Camí de Palomeres (Camí d’en Plumeras)
Codi: MA10

Data: Novembre 2013

Naturalesa del camí: Domini públic  Patrim on ial Serv itu dública
p
d e p as
Camí ral
Fonts documentals:
 Itin erario gen eral (1863) Projecte d e la carretera (1912) Minuta municipal (1920)
Cadastre antic (1941)  A ltres:
Referències registrals:
Tom:
Llibre:
Foli:
Inici: Carretera N-II

Finca:
Referència cadastral:
Titular:
Final: Camí de Montagut

Recorregut: Travessa la carretera i s’enfila pel Torrent de Palomeres. El traçat coincideix El camí
condueix a la collada de Montagut.
Longitud: 1,79 Km

Amplada: 2-4 metres

Tipus de ferm: Aglomerat asfàltic  Cim en t Terra De bast  A bsen t
Descripció: Constitueix un dels dos accessos històrics a la collada de Montagut, on s’enllaça
amb el camí ral de Sant Miquel de Vallmanya i amb el camí ral de Palafolls a Sant Pere de Riu.
Era el camí més important i concorregut de la serra.
Títol:
Possessió immemorial
Notes: L’any 1920, segons la minuta municipal, tenia una amplada de 1,,80 metres a la secció
inferior, 2,3 m a la secció intermèdia, i 0,5 m a la secció superior, si bé cal subratllar que
l’amplada mínima del camí de ferradura segons el Costumari Català de l’Oficina d’Estudis
Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya (1921) són 2,3 metres.
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Inventari de camins municipals de Malgrat de Mar
Nom: Camí de Montagut o de Mas Joer (Camino de Masgue, Camino de
Massue, Camino de Mas Juer, Camí de Mas Joer)
Codi: MA11

Data: Novembre 2013

Naturalesa del camí: Domini públic  Patrim on ial Serv itu dública
p
d e p as
Camí ral
Fonts documentals:
 Itin erario gen eral (1863) Projecte d e la carretera (1912) Minuta municipal (1920)
Cadastre antic (1941)  A ltres:
Referències registrals:
Tom:
Llibre:
Foli:
Inici: Carretera N-II

Finca:
Referència cadastral:
Titular:
Final: Límit de terme (Palafolls)

Recorregut: Arrenca de la carretera N-II. S’enfila per la vall de la riera de Mas Joer fins als
dipòsits de l’aigua. Des d’aquí s’enfila vorejant la Muntanya de Can Palomeres, i transcorre per
la banda de tramuntana de la urbanització de la Balconada (constituint l’accés principal a
aquesta urbanització). Segueix fins a la collada de Montagut.
Longitud: 2,11 Km

Amplada: > 4 metres, < 2 metres

Tipus de ferm: Aglomerat asfàltic  Cim en t Terra De bast (majoritàriament)
 A bsen t
Descripció: Constitueix un dels dos accessos històrics des de Malgrat a la collada de Montagut,
on s’enllaça amb el camí ral de Sant Miquel de Vallmanya i amb el camí ral de Palafolls a Sant
Pere de Riu. Actualment la primera secció del camí s’usa per accedir als dipòsits d’aigua. A
partir d’aquest punt el camí està tancat a la circulació de vehicles. La secció final o superior del
camí constitueix l’accés dels veïns a la urbanització de la Balconada.
Títol:
Possessió immemorial
Notes: L’any 1920, segons la minuta municipal, tenia una amplada de 2,10 metres a la secció
inferior, 1,5 m a la secció intermèdia (si bé cal subratllar que l’amplada mínima del camí de
ferradura segons el Costumari Català de l’Oficina d’Estudis Jurídics de la Mancomunitat de
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Catalunya (1921) són 2,3 metres), i 2,0 m a la secció superior. Actualment el camí s’usa per
accedir als dipòsits d’aigua i esta tancat a la circulació de vehicles. Podria tractar-se del camí de
Montagut que figura com a termenal de finca a l’amillarament de 1879.
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