
seva vessant artística. El concurs 
consta de 4 premis dels quals un 
és de temàtica local i on només 
concursen les fotografies amb 
construccions ubicades al terme 
municipal de Torrebesses.
Els concursants poden lliurar 
les fotografies directament a 
l’Ajuntament o bé a les botigues 
de Foto Llum digital fins al 25 
d’abril, aquests establiments re-
produeixen gratuïtament totes 
les fotografies que es presenten 
al concurs.
Per més informació: Centre 
d’interpretació de la pedra seca 
o bé l’Ajuntament de Torrebesses

BARRACA D’EN JAUME
 DE LA COTA

La coneguda barraca d’en Jaume 
de la Cota, a Mont-roig del Camp, 
va patir dies enrere un problema 
amb les pedres que conformen 
l’arc adovellat del seu portal. 
Alertats els membres del Grup 
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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 de la pedra col locada en sec.

CARRER DE LA PEDRA SECA
A Mont-roig del Camp, i en el Ple 
de l’Ajuntament celebrat el 26 
de novembre del 2008, en mo-
tiu de la duplicitat del nom d’un 
carrer en el municipi es va apro-

var, a proposta del aleshores ti-
nent d’alcalde i membre actiu del 
Centre Miró –Grup Barracaire de 
Mont-roig, Sr. Miquel Anguera, 
canviar el nom d’aquest carrer si-
tuat a la urbanització Club Mont-
roig, pel del “Carrer de la Pedra 
Seca” que ha esdevingut el pri-
mer carrer de Catalunya batejat 
amb aquest nom.

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
PEDRA SECA

L’ajuntament de Torrebesses ha 
convocat  la sisena edició del 
Concurs Fotogràfic de construc-
cions de Pedra Seca, amb la fi-
nalitat de promoure l’interès i la 
reflexió entre el públic en general 
sobre aquest patrimoni arquitec-
tònic i cultural, del que encara 
tenim la sort de poder-ne gaudir.
El tema de les fotografies 
d’aquest any és la pedra en la 

barracaire varen acotar l’entrada 
a la barraca per tal d’evitar cap 
accident fins a la seva reparació 
definitiva. A les fotografies es pot 
veure l’esmentada barraca abans 
i després de l’intervenció.

       PRESENTACIÓ D’ACTES 
El passat mes de març es va pre-
sentar al Centre Cultural de les 
Preses el llibre de la VII Trobada 
d’Estudi per a la Preservació de 
la Pedra Seca als Països Catalans, 
una obra que recull les actes del 
congrés biennal que es va cele-
brar a les Preses el  mes de maig 
de l’any passat . Durant la presen-
tació va intervenir la Sra. Teresa 
Amat de l’Associació Pedra Tosca, 
la Sra. Montse Moyà en nom de 
la Coordinadora d’Entitats per 
la Pedra Seca, el Sr. Antoni Solà 
Vicepresident 1r del Patronat 
Institut Eiximenis de la Diputació 
de Girona,  el Sr. Jesús Gutíerrez 



President del PEHOC (coeditor 
del llibre), el Sr. Joaquim Mon-
turiol coordinador de l’edició del 
llibre i l’alcalde de les Preses, el 
senyor Pere Vila.  L’alcalde, va 
dir que per les Preses i també 
per la comarca era un orgull que 
s’hagués realitzat aquesta obra 
dins les publicacions dels An-
nals del Patronat d’Estudis His-
tòrics d’Olot i Comarca (PEHOC), 
per deixar constància del treball 
realitzat el passat congrés i les 
comunicacions presentades pels 
diferents experts d’aquesta dis-
ciplina i aconseguir una obra que 
s’informi a nivell històric i biblio-
gràfic del Bosc de Tosca i del Parc 
de Pedra.  

SENYALITZACIÓ DE LA RUTA 
DE LES BARRAQUES DE PEDRA 

SECA (ITINERARI BLAU I 
VERMELL) 

Després de diversos mesos, ja 

estan totalment senyalitzades les 
Rutes de les Barraques de Pedra 
Seca (L’Itinerari Blau i el Vermell) 
a Castellolí (Anoia).
L’ Obra, forma part del Programa 
Europeu del Pla Viure el Poble. 
Les Obres de Senyalització han 
estat realitzades, amb una gran 
professionalitat,  per  l’empresa 
local (Construccions Guixà).
L’ Itinerari Blau (Cal Tardà) consta 
d’un recorregut d’ aproximada-
ment 4800 ml (3hores a peu) i 
consta de: Vinya Rei Petita, Vinya 
Rei Gran, Vinya del Maurici, Camí 
del Roc Estret, Vinya del Simonet, 
Soleïa Roc Estret, Vinya del For-
ner
L’ Itinerari Vermell (Els Marges) 
consta d’un recorregut d’apro-
ximadament 4200ml (2hores 
a peu) i consta de: L´Olivar del 
Maties, La Creueta, Ca la Marie-
ta Gran, Ca la Marieta Petita, Els 
Marges Petita, Els Marges Gran, 
Camí de Cal Barracot.
Ja podem compartir el nostre 
patrimoni. Mantinguem-lo entre 
tots/es. És la nostra història!
A Castellolí “Ens Movem”!

LES CASERES
A Eivissa i de molt antic 
s’utilitzaven unes arnes que a 
vegades semblaven petits se-
pulcres, construïdes amb pedra 
seca. També se’n feien de llata 
o d’espart amb unes formes tu-
bulars, en deien “caseres” (cases 
d’abelles).
L’activitat de les abelles  era fe-
bril, entrant i sortint pels pe-

tits orificis d’entrada. Eren unes 
arnes molt primitives, vestigis 
d’altres temps. Arqueologia viva.

CONVENI AMB BOVERA I LA 
GRANADELLA PER A UN 

PROJECTE EUROPEU LEADER DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL

Trenca ha signat un conveni amb 
els ajuntaments de Bovera i La 
Granadella per al desenvolupa-
ment del projecte “Paisatges de 

l’oli: projecte de conservació i mi-
llora de patrimoni rural a la Vall 
Major de Bovera”.
 Amb aquest projecte es portaran 
a terme actuacions per a la recu-
peració de diferents elements ru-
rals del patrimoni de la Vall Major 
de Bovera, a la comarca de Les 
Garrigues: balmes, cabanes de 
pedra seca, aljubs de pedra seca, 
forns de ginebró i carrerada per 
al bestiar.
Les actuacions es faran en part 
amb personal en risc d’exclusió 
social. La seva execució és pre-
vista per al període que va dels 
mesos de setembre de 2014 a 
gener de 2015.
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GRUP DE BARRAQUES EN EL CAMÍ CAP EL SANTUARI DE COLLBÀS –La Pobla de Claramunt (Anoia)

C o m e n c e m 
aquest itinerari 
des de la zona 
d ’a p a rc a m e n t 

del castell de Claramunt on hi 
podem arribar seguint la pista 
cimentada que surt d’un extrem 
de la població o bé a peu des 
de la vila, així situats al davant 
de l’església de Santa Maria se-
guirem el carrer Major cap a 
l’esquerra, creuarem la plaça de 
la vila, seguirem pel carrer de les 
Tres Fonts arribant a la placeta 
del mateix nom, des d’on seguim 
els senyals blancs i grocs del sen-
der de Petit Recorregut PR-C119 
“Circuit de la conca d’Òdena” 
amb la indicació del castell i cal 
Passol i en cosa de 30 minuts 
arribem a l’aparcament. 
En ser-hi cal retrocedir uns 50 
metres i continuar per una pista 
de terra que trobem a la dreta 
amb els senyals de color blanc i 
vermell corresponents al Sender 
de Gran Recorregut GR-172, a la 
dreta tenim encimbellat el castell 
de  Claramunt i els turons de la 
serra de la Guàrdia. 
Quan portem uns 35 minuts 
de bon caminar arribem a sota 
d’una línia d’alta tensió -abans ja 
n’hem passat algunes- i uns me-
tres abans d’arribar-hi trobem 
a la dreta al costat de la pista la 
barraca núm.1 (codi wikipedra 
4061) presenta bon estat de con-
servació, de planta rectangular i 
llinda plana a la porta. Al damunt 
del sostre hi ha un parell de gros-
sos troncs d’arbre que s’han ta-
llat sense miraments. 
Tornem enrere per la pista i als 
pocs metres seguim per un ben 
marcat corriol que per la dreta 
s’endinsa cap el bosc trobant de 
seguida la barraca núm.2 (codi 

4060). Ès de planta el·líptica i llin-
da plana. Presenta un important 
esllavissament al costat esquerre 
ocorregut en els darrers anys, ja 
que en la fotografia de wikipedra 
de l’any 2009 tenia un perfecte 
estat de conservació.
Davallem cap a la dreta, arribem 
a una pista transversal que se-
guim cap a l’esquerra i uns me-
tres abans d’arribar a una cruïlla 
d’amples camins de terra anem 
cap a la dreta, pel costat d’un pe-
tit marge de terra amb un rengle 
d’oliveres. Barraca núm.3 (codi 
4059). És de planta rectangular 
i llinda plana. Al lateral esquerra 
hi ha un petit paravent i al costat 
dret hi havia un contrafort ara es-
llavissat.
Continuem endavant rodejant el 
camp de conreu  fins a la barraca 
núm. 4 (codi 4058). És de plan-
ta circular, presenta la porta de 
punt d’ametlla i el sostre té una 
cornisa de pedres planes que so-
bresurten una mica i al damunt hi 
ha una important capa vegetal.
Pugem el petit turó amb bos-
quet que tenim al costat, ho fem 
pel lloc que trobem més adient 
i en ser al capdamunt anem de-
cantant-nos cap a l’esquerra i 
davallem cap a l’altre costat en 
direcció a una pista de terra que 
veiem a sota. Abans d’arribar-hi 
en una explanada tenim la barra-
ca núm.5 (codi 4056). És de plan-
ta circular, llinda plana i bon estat 
de conservació malgrat l’interior 
està ple de brutícia, tanmateix 
dóna la impressió que algun des-
aprensiu “motorista” hi ha passat 
pel damunt del sostre deixant la 
seva empremta.
En ser a la pista la seguim cap a 
la dreta i de seguida trobem la 
barraca núm.6 (codi 4057) al cos-

tat del camí. És de planta circular, 
llinda plana a la porta i presenta 
un enderroc força important pel 
costat exterior dret.
Tornem enrere tot seguint la pis-
ta i en ser a l’alçada d’unes cases 
la pista fa un ben marcat revolt, 
gairebé circular, cap a la dreta, 
en aquest punt a l’esquerra te-
nim un camp de conreu i enfront 
la barraca núm.7 (codi 4055) 
adossada al petit cingle. Presen-
ta planta el·líptica, llinda plana a 
l’entrada i està en perfecte estat 
de conservació.
Tornem enrere refent el camí 
fins uns metres abans d’arribar 
a la clariana on hi ha la barraca 
núm.5 per continuar per un co-
rriol que per la dreta  s’endinsa 
pel bosc, als pocs metres trobem 
la barraca núm. 8 (sense codifi-
car) enrunada, només resten en 
peu part de les parets.
Continuem pujant pel corriol fins 
arribar a la pista principal la qual 
seguim cap a la dreta, un mica 
més endavant ja veiem a la dre-
ta, al final d’un camp, la barraca 
núm.9 (codi 4062) hi arribem se-
guint un corriol pel costat d’un 
camp d’oliveres. És de planta cir-
cular, l’entrada presenta una do-
ble llinda i damunt del sostre hi 
ha un important gruix vegetal la 
qual cosa afavoreix la seva con-
servació.
Ara només ens resta seguir la pis-
ta per arribar al punt de partida.  

Gener Aymamí i Domingo
generaymami@telefonica.net        
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