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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.

https://twitter.com/cidomcat

QUASI A PUNT
Ja només falta plantar els lliris. Els 
pedrasequers no s’han arronsat 
davant les pluges d’aquest dies i 
li han fet una bona empenta a la 
barraca, que ha quedat coberta 
i a punt per a plantar-hi a sobre 
els ornamentals lliris. El Cara-
mull se sentirà ben acompanyat 

d’aquelles boniques iridàcies en 
la que els tres pètals interiors re-
presentaven la fe, la saviesa i el 
valor en la mitologia grega
Cal saber que aquesta planta té 
una gran eficàcia contra l’asma, 
la bronquitis, la tos, el vòmit i les 
nàusees. És un diürètic d’efecte 
segur i el suc de l’arrel s’utilitza 
com a purgant. És molt usat en 
homeopatia per tractar els mals 
de cap. Així que, si patiu alguna 
d’aquestes malures, fiqueu-vos 
una estona dins de la barraca i se 
us passaran ràpidament. Això sí, 
no hi passeu molta estona perquè 

poden venir els efectes secunda-
ris, com ara, en estat fresc, pot 
provocar gastroenteritis i vòmits, 
i rarament pot comportar der-
matitis per contacte o neuràlgies 
facials. El furfural és irritant i pot 
actuar sobre les mucoses com-
portant mal de cap, plor dels ulls, 
injecció conjuntival i irritació de 
la gola. El seu compost iridina és 
hepatotòxic en humans. Si us fa 
basarda, oblideu-vos i feu servir 
la ratafia, que té els mateixos be-
neficis i cap dels inconvenients.
El dia programat per a la seva in-
auguració, la barraca estarà ben 
galana i preparada per a rebre els 
elogis dels participants. En Simeó 
Caba estaria molt satisfet de sen-
tir el seu nom associat a una obra 

tan propera, posada de llarg per 
una de las seccions de l’entitat de 
la que va ser el primer president.
Informa: grup de Recerca de la 
Pedra Seca del Centre Excursio-
nista de Castellar del Vallès - 9 
d’octubre de 2018.

TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE 
MURS DE PEDRA SECA

El passat mes de novembre i 
organitzat per l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, va tenir 
lloc un Taller de construcció de 
murs de Pedra Seca, al barri de 
Bigues i Riells (prop de Can ba-
rri, a l’avinguda de Sant Jordi).
Va durar tot el matí. Val a dir 
que els murs de pedra seca, 
per la seva banda, a més de 

formar bancals o delimitar 
parcel·les, constitueixen rics 
ecosistemes per a moltes es-
pècies animals (insectes i in-
vertebrats, amfibis, rèptils i 
petits mamífers i també algu-
nes espècies d’aus que hi ni-
difiquen) i vegetals (falgueres, 
líquens i molses). 

NOTÍCIA MOLT IMPORTANT 
PEL MÓN DE LA PEDRA 

SECA 
La UNESCO ha DECLARAT 
“L’art de la pedra seca a la 
Llista Representativa del Pa-
trimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat”.
Aquí us fem a mans diferents 
opinions de la premsa res-
pecte a aquesta declaració 
de la UNESCO.

h t t p s : / / g o v e r n . c a t /
s a l a p r e m s a / n o t e s -
p r e m s a / 3 1 3 4 8 2 /
a r t - p e d r a - s e c a - l l i s t a -
representativa-patrimoni-
cultural-immaterial-unesco

https://www.dbalears.cat/ten-
dencies/2018/11/28/321859/
candidatura-internacional-pe-
dra-sec-declarada-patrimoni-cul-
tural-immaterial-humanitat.html                                                                                                                                             

https://www.noticiasde.
es/comunidad-valenciana/
la-tecnica-constructiva-de-
la-pedra-seca-es-declarada-
patrimoni-cultural-immate-
rial-de-la-humanitat-per-la-
unesco/



PIERRE SECHES EN FAUGEROIS
Us facilitem URL d’accès a un ví-
deo de Pedra Seca de diaporama 
Pierres sèches web
https://youtu.be/UNCSn5EGe_I

2a. K-MINADA BARRAQUES DE 
PEDRA SECA

El passat dia 18 de novembre va 
tenir lloc la 2a. K-MINADA de Ba-
rraques de Pedra Seca a Moja,  
en un recorregut de 10 quilome-
tres,  amb un preu d’inscripció de 
7 euros. 

El recorregut de la K-minada va 
passar per 7 exemplars de caba-
nes de pedra seca.
Per a més informació podeu de-
manar-la a: bttelbressol@gmail.
com

ITINERARI DE LA PEDRA SECA 
DE CAN ROVIRA

Amb el suport tècnic de la Di-
putació de Barcelona, des de 
l’Oficina tècnica de Turisme i de 
la col·laboració del Centre Excur-
sionista de Vallirana, s’ha proce-
dit a la senyalització de l’itinerari 
de la pedra seca de Can Rovira. 

Es tracta d’un recorregut de 2,5 
km fins a Cal Beco i de 4,3 km 
fins al punt d’inici, passant pel 
camí de Can Cases, transcorre 
entre els masos de Can Rovira, 
Cal Jep i Cal Beco, i hi trobem una 
mostra concentrada d’aquestes 
construccions de pedra seca que 
dominaven el territori fa un cen-
tenar d’anys.
Entre les barraques i altres cons-

truccions es poden detectar els 
diferents elements de l’antic pai-
satge agrícola: murs, vinyes i ca-
mins. Les construccions i corriols 
han estat recuperats pel Grup de 
Recerca del Centre Excursionista 
de Vallirana per poder ser visi-
tats.
http://www.vallirana.cat/ca/se-
senyalitza-litinerari-de-la-pedra-
seca-de-can-rovira-nw

ROSSELL (Baix Maestrat)
La climatologia i el relleu rosse-
llans han condicionat la seua ac-
tivitat agrícola. Els elements ar-
quitectònics que l’home va anar 
creant per satisfer les seues ne-
cessitats sovint resulten estranys 
a les noves generacions. La cons-
trucció en pedra seca deu ser 
l’element més singular d’aquestes 
terres: una gamma tipològica de 
parets i marges riquíssima, ba-
rraques de curolla, barraquetes 
d’acebador, balones, carboneres, 
forns de calç, etc. Al terme de 
Rossell suposa una especificitat a 
destacar és la gran acumulació de 
barraques de curolla, que supera 
les 200 unitats.
Sembla que la datació de les es-
mentades edificacions és moder-
na: difícilment se’n poden trobar 

NOTA:
Per una errata aquest Full i 
Ruta porten la numeració de 
novembre i la de novembre 
porta la de desembre.
Us en demanem disculpes.

Com podeu comprovar da-
rrerament en el Fulls Infor-
matius de la Pedra Seca, 
aparaiexen notes a temps 
passat. Això es produeix 
perquè ens arriben tard les 
notícies o bé les traiem de 
la xarxa informàtica. Dema-
nem a les entitats una millor 
col·laboració a fi de tenir més 
informats als socis i subscrip-
tors, a la vegada que les acti-
vitats seràn més celebrades.

d’anteriors a la segona meitat del 
segle XIX. Però és indubtable que 
aquestes construccions responen 
a una tècnica arquitectònica an-
tiga, que utilitza els materials del 
territori per resoldre les necessi-
tats d’habitatge ocasional d’una 
població abocada a la explotació 
agrària.
Per a la seua construcció s’utilit-
zava pedra plana (lloses) directa-
ment sobre el terreny o sobre una 
superfície de roca (lluïsa). A partir 
dels dos metres d’alçada sol co-
mençar la volta interior. La curo-
lla pròpiament dita està formada 
per les filades superiors i presen-



R  U  T  E  S   D  E   L  A   P  E  D  R  A   S  E  C  A  /  8 7
Ruta de la Torregassa  a Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) 

Aquesta ruta està
situada en el 
municipi de Sant 
Jaume dels Do-
menys (Baix Pe-

nedès), però un cop dins el poble 
cal prendre la carretera TV-2122,  
direcció al Papagai, i just troba-
rem la Torregassa en el km. 1, on 
es pot aparcar el vehicle. Serà el 
punt A d’inici de la ruta.
És una ruta d’uns 4 Km. que per-
met veure 10 barraques, entre la 
zona de Can Gassó i Can Pedro. 
Transcorre per entremig de vin-
yes i una part dins el bosc. Es pot 
fer perfectament en una hora i 
mitja, més parades.
Des del punt A, seguint el camí 
marcat amb punts vermells. Pu-
jar direcció nord pel Pla de Cal 
Gassó, uns 300 m. i al mig d’una 
vinya hi ha la barraca 1 (x376774 
y4572565, codi W_8632), de plan-
ta circular amb un contrafort peri-
metral  exterior, coberta de falsa 
cúpula i una fornícula a l’interior. 
Tornar al camí i girar a la dreta 
fins ha trobar un altre camí late-
ral que voreja una vinya i pujar-lo 
uns 130 m. per veure a l’esquerre 
la barraca 2  (x376702 y4572707, 
codi W_8631), de planta circular 
força atalussada, amb coberta de 
falsa cúpula; a la llinda té gravat 
1907. Seguir pel camí que hem 
deixat, pujar-lo  amunt fins arri-
bar a unes instal·lacions i dipòsit 
d’aigua;  aquí surt un corriol per 
dins de la pineda que porta a la 
barraca 3 (x376572 y4573005, 
codi W_14637), aïllada molt bo-
nica, de planta circular, amb la 
coberta exterior rematada amb 
un caramull de pedres. Tornar 
enrere fins el dipòsit d’aigua i 
baixar  uns 170 m. Pel camí que 
havíem pujat abans fins el punt B 
(x356650 y4572870). Aquí girar 
a l’esquerre, direcció est/nord-
est, traspassar una pineda d’uns 
25 m. per arribar a un petit camp 

amb dues rengleres d’oliveres i 
seguir per la part de dalt fins a 
la barraca 4 (x376791 y4572943, 
codi W_8681), de planta quadra-
da, amb el sostre molt pla de falsa 
cúpula tancat amb clau de volta, 
té dos cocons  i una menjadora 
amb un troc de fusta al cantell per 
protegir les dents de l’animal. Ara 
cal seguir un corriol que baixa en  
direcció sud/sud-est, pel mig d’un 
terreny ermot, fins arribar a la ba-
rraca 5 (x376881 y4572777, codi 
W_16863), de forma rectangular 
amb el fons interior de roca, es 
troba envoltada per un marge de 
reforç i encara hi ha restes d’una 
porta moderna. Seguir baixant 
pel corriol que hi ha enfront de 
la barraca fins a baix d’una vinya 
i vorejar-la cap el nord poc més 
d’un centenar de metres per gi-
rar a la dreta, passant per sota 
d’una altre vinya,  fins a la ba-
rraca 6 (x377033.4 y4572878.8, 
codi W_8639), circular envoltada 
per un contrafort i amb la cober-
ta plena de lliris. Passar a la vin-
ya del costat que també caldrà 
vorejar tota, poc més d’uns 300 
m., fins a trobar un camí que 
baixant-lo a la dreta porta a la ba-
rraca 7 (x377141 y4573035, codi 
W_8612), de planta exterior cir-
cular i forma atalussada, que sols 
podrem veure per fora perquè té 
una porta metàl·lica tancada; les 
pedres han estat rejuntades  amb 
ciment.  Tornar al camí direcció 
llevant i a uns 80 m. girar a la dre-
ta pel camí de Can Pedro a la To-
rregassa. Desprès de baixar al sud 
uns 350 m. es veu a uns 80 m. a 
la dreta, entremig de dues vinyes,  
la barraca 8 (x377077 y4572788, 
codi W_8638), molt petita, ados-
sada al marge, de planta irregular 
i portal de llinda plana amb un arc 
de descàrrega de pedres al ras-
tell. Cal tornar al camí i seguir uns 
80 m. més per veure a l’esquerre, 
situada al costat d’una figuera 

molt gran, la barraca 9 (x377091 
y4572630, codi W_8637), de 
planta el·líptica i portal d’arc pri-
mitiu o d’ametlla, amb les pedres 
rejuntades amb ciment. Seguir el 
camí uns 70 m. i girar a l’esquerre 
pel Camí Ral. A uns 80 m. cal saltar 
a la vinya de la dreta per anar a la 
barraca 10 (x377034 y4572488, 
codi W_8644), de planta qua-
drada, adossada al marge, amb 
un cocó i les pedres rejuntades 
amb ciment. Seguir pel costat del 
marge fins el final i girar a la dreta 
per anar a trobar el camí de Sant 
Jaume dels Domenys a Torregas-
sa que ens portarà fins al punt A 
d’inici de la ruta, on hi ha el ve-
hicle.

NOTES: 
1) Les coordenades indicades són 
en UTM ETRS89.
2) La ruta es pot seguir per Wi-
kipedra (http://wikipedra.catpai-
satge.net) i també amb la nova 
aplicació “Pedra Seca” per a mò-
bils:
Android: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
ionicframework.wikipedra
iOS: https://itunes.apple.
c o m / e s / a p p / p e d r a - s e c a /
id1207666561?l=en&mt=8
3) Cal ésser molt respectuosos 
amb les filades de ceps empa-
rrats donat que són finques par-
ticulars.

Informa: Ramon Artigas i Robert 
Rovira, membres del Drac Verd 
de Sitges    (dracverd.catpaisat-
ge@hotmail.com)

1 (x376774 y4572565, codi W_8632)
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2  (x376702 y4572707, codi W_8631)         3 (x376572 y4573005, codi W_14637)                           4 (x376791 y4572943, codi W_8681)

5 (x376881 y4572777, codi W_16863)         6 (x377033.4 y4572878.8, codi W_8639)                        7 (x377141 y4573035, codi W_8612)

8 (x377077 y4572788, codi W_8638)         9 (x377091 y4572630, codi W_8637)                       10 (x377034 y4572488, codi W_8644)


