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F U L L  I N F O R M A T I U  D E  L A  R E V I S T A  P E D R A  S E C A
arqueologia agricola i ramadera

UNA BARRACA DE MONT-ROIG 
ÉS LA 9000 A WIKIPEDRA.

A finals d’octubre, el Grup Barra-
caire de Mont-roig, va introduir 
la barraca 9000 a Wikipedra. Es 
tracta d’una bonica construcció 
amb lliris a la coberta, amagada 
enmig d’un bosc de les Rabassa-
des.
El portal Wikipedra, un projecte 
que van dur a terme l’Observatori 
del Paisatge de Catalunya i el grup 
barraquer el Drac Verd de Sitges 
amb el suport de l’Obra Social de 
Catalunya Caixa, és un web on 
surten catalogades les barraques 
i cabanes de pedra seca de tot Ca-
talunya i on es poden visualitzar 
imatges, consultar fitxes, mapes 
i estadístiques. A més, qualsevol 
persona que ho desitgi hi pot 
introduir noves dades d’altres 
barraques i cabanes de pedra 
seca, amb la finalitat d’obtenir un 
inventari amb el màxim nombre 
possible d’aquestes construc-
cions del nostre país. 
Entre les barraques que inclou 
aquest portal s’hi troben les 127 
catalogades, fins ara, dins el ter-
me de Mont-roig del Camp.

Per accedir-hi entreu a: www. wi-
kipedra.catpaisatge.net

ANY JOSEP MORA
Els Amics de l’Arquitectura Po-
pular, dintre dels actes progra-
mats per a la celebració de l’Any 
Josep Mora, en record del com-

pany desaparegut, varen inau-
gurar el passat 14 de desembre 
l’exposició Art, natura i arqui-
tectura, a la sala d’exposicions 
Manuel de Pedrolo, al Castell de 
Concabella.

POUS DE GLAÇ, (Bages, Bergue-
dà, Solsonès i Vallès Occidental)
El passat 13 de desembre, a cal 
Balaguer del Porxo, al Poble Vell 
de Súria, va tenir lloc la presen-
tació del llibre de l’amic Albert 
Fàbrega i Enfedaque, POUS DE 
GLAÇ, (Bages, Berguedà, Sol-
sonès i Vallès Occidental) editat 
per l’Editorial Farell.

ES RESTAUREN DUES 
BARRAQUES DE PEDRA SECA 

A MONT-ROIG 
El dissabte 30 de novembre, el 
GEPEC, amb la col·laboració del 
Centre Miró-Grup Barracaire de 
Mont-roig del Camp i l’ Associa-
ció de Veïns “Muntanya Roja”, 
va organitzar una sortida per 
reconstruir dues barraques del 
nostre terme, concretament a la 
partida de les Terres Noves, en 
una zona boscosa cremada l’estiu 
del 2007, per damunt l’autopista 
AP7.
En total hi van participar 16 per-
sones, sota la direcció del mestre 
marger Albert Gavaldà, que va 
fer dos grups per poder treba-

Fitxa de la 
barraca 9000 
a Wikipedra



patrimoni en aquestes tres co-
marques catalanes, on són abun-
doses les construccions.
Felicitats per la tasca que porta a 
terme l’amic Josep de difussió del 
món de la pedra en sec.
 

XERRADA “LA PEDRA SECA I 
MARGES”

Amb l’objectiu de fer-nos un tast 
de les barraques i marges exis-
tents al municipi de l’Arbós, en 
Robert Rovira, juntament amb

els quatre components del grup 
barracaire del Drac Verd de Sit-
ges, varem disfrutar d’una pro-
jecció d’imtages de barraques in-
ventariades al terme municipal, i 
en Josep M. Canals, va parlar-nos 
de “Fer marges i barraques, ofici 
o desfici?”.
Felicitats als organitzadors, els de-
manem que un altre cop ens avi-
sin amb temps per fer arribar la 
notícia a tots els socis i subscrip-
tors de la Pedra Seca amb temps 
suficient no a temps passat.

llar millor en la restauració de les 
dues construccions.
Una de les barraques és força 
curiosa, ja que està enfonsada 
respecte el nivell del terreny del 
voltant i, per accedir al seu inte-
rior, té un passadís que permet 
guanyar el desnivell del terreny. 
La seva planta és circular i la por-
ta és d’arc primitiu o d’ametlla. A 
la coberta tenia algunes atzava-
res, les fortes arrels de les quals 
eren les causants que la cúpula 

s’anés malmetent i corria el pe-
rill d’ensorrar-se. Es va procedir 
a retirar les atzavares i a reposar 
tota la terra que havia caigut a 
l’interior de la barraca. També es 
va consolidar la part de damunt 
del portal i es va refer el lateral 
esquerre de la construcció, ja 
que presentava una esllavissada. 
A més, es va acordar plantar-hi 
lliris de Sant Josep, que amb les 
seves arrels relliguen la terra i re-
forcen la coberta.
L’altra barraca, situada gairebé 
a la vora de la primera, també 

és de planta circular i té un cu-
riós portal d’arc de mig punt, fet 
amb una doble filera de pedres al 
rastell. A més, presenta un con-
trafort complet, que estava bas-
tant ensorrat al lateral esquerre 
i a la part posterior, on hi havia 

diversos arbres i arbustos que es 
recolzaven damunt la barraca. El 
primer que es va fer va ser treu-
re la vegetació que feia perillar la 

construcció, fent una bona poda, 
i després es va anar refent la pa-
ret del contrafort i totes les eslla-
vissades.
El resultat final va ser molt satis-
factori, la barraca va recuperar la 
seva fisonomia original.

CONFERENCIA DE LES 
CONSTRUCCIONS DE PEDRA 

SECA DE LES GARRIGUES, ALT 
CAMP I BAIX CAMP

El passat dilluns dia 9 de des-
embre el nostre soci Josep Ga-
llofré, va fer una xerrada sobre 
les  construccions de pedra seca 
de les Garrigues, Alt Camp i Baix 
Camp, al Centre Civic de Ponent 
de Reus.
A dos quarts de sis de la tarda, 
l’amic Josep Gallofré, autor del 
llibre “Les construccions de pe-
dra seca a l’Albi”, van ensenyar-
nos un ampli ventall del nostre 



R  U  T  E  S   D  E   L  A   P  E  D  R  A   S  E  C  A  /  4 6 
RUTA  DEL CAMÍ DEL MAS ROIG - Pla de Santa Maria (Alt Camp)

C o m e n ç a r e m 
aquesta ruta 
en el pàrquing 
establert per 
l’ajuntament del 

Pla de Santa Maria com a inici 
de l’itinerari de la Capona. Així 
doncs  podrem visitar la barraca 
doble d’en Josep Sans Mascaró 
(és perillós entrar-hi degut a un 
esfondrament no reparat). Tam-
bé veurem la barraca de l’Era de 
la Capona, i seguidament enfila-
rem pel camí dels Muntanyesos 
en direcció sud.
Estarem atents a la nostra dreta 
on trobarem el desviament que 
mena al Mas Roig. Aquí tenim 
l’opció de prendre’l directament 
o bé seguir un tros més per a 
poder veure l’interessant cossiol 
del Soleta. Si optem per aquesta 
segona possibilitat, passat el cos-
siol i també a mà dreta trobarem 
un desviament que baixant per 
un bosc esclarissat passa pel da-
munt d’unes vinyes. Les traves-
sarem pel voral per trencar a la 
dreta en arribar a la massa bos-
cosa del darrera. Entremig del 
bosc trobarem la primera barra-
ca (Foto 1), i si seguim vorejant 
la vinya, més amunt trobarem la 
segona (Foto 2). Retornarem al 

camí.
Ara ja deixem el bosc i aviat tro-
barem a peu de camí una barra-
ca, propietat de la Germandat 
Agrícola Masot, (Foto 3) que pre-
senta un bon  conjunt d’elements 
interessants. En el seu entorn hi 
ha algunes construccions en for-
ça mal estat.
Seguirem ara atents a la nostra 
esquerra on hi veurem la barraca 
següent (Foto 4), força assetjada 
de vegetació i des d’aquesta en 
direcció –més o menys sud—veu-
rem la cúpula de la següent ba-
rraca a la que hi accedirem camp 
a través (Foto 5).
Des d’aquesta barraca retor-
narem al camí passant pel que 
havia estat una gran barraca de 
planta rectangular graonada i 
que ara pràcticament només en 
queda la façana principal (Foto 
6). Poc més amunt trobarem una 
altra barraca (Foto 7), de planta 
rectangular, interiorment cober-
ta amb arcades successives, tan-
cada i ben conservada, a la que 
se li han afegit alguns elements 
poc adients.
Retornem al camí que trobarem 
pel darrere d’aquesta última ba-
rraca. Més enllà el camí del Mas 
Roig segueix de dret, però nosal-

tres trencarem per l’esquerra i 
seguidament també a l’esquerra 
entrarem a un terreny de cul-
tiu on arrecerada al marge tro-
barem la barraca següent (Foto 
8). Al davant ja hi veiem el Mas 
Roig. Retornarem al camí i quan 
aquest fa un nou gir a l’esquerra 
podrem veure a la nostra dreta i 
també força cobert de vegetació 
un conjunt de dues barraques 
(Foto 9). Retornarem al camí que 
ara avança a les envistes del Mas 
Roig i  passat aquest veurem al 
mig d’una ample extensió de te-
rreny una nova barraca (Foto 10)
que haurem d’accedir-hi camp a 
través.
Ens caldrà seguir pel camí pel 
qual hem vingut i que passada 
una zona boscosa sortirem al 
camí que va del Pla de Santa Ma-
ria a Santes Creus, precisament al 
davant de les barraques d’en Llo-
renç del Sabatés i del Cussinyola, 
que ja vàrem veure al final de la 
ruta del Masot.
Caldrà situar vehicles en ambdós 
extrems de la ruta.

Informa: August Bernat i Cons-
tantí
august.bernat@gmail.com
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