
Formació del catàleg de construccions en pedra seca del terme 
municipal de Begues

El  Centre  d’Estudis  Beguetans,  en  endavant  CEB, promou  i  coordina 
actuacions de localització, identificació, salvaguarda, classificació i  divulgació 
del patrimoni artístic, arquitectònic i natural relacionat amb el municipi. És per 
això que coneixem i apreciem el valor que té per als beguetans -i per extensió, 
per a tots els ciutadans- el patrimoni en pedra seca de Begues, que aplega, pel 
cap baix desenes de construccions: barraques, pous, marges, forns de calç, 
corrals, abeuradors, etc. A través del contacte directe amb el territori i  de la 
informació  extreta  a  investigadors,  naturalistes,  caçadors  i  ciutadans  en 
general,  hem constatat  les deficiències en què es troben moltes d’aquestes 
construccions.  Ens  estem  referint,  per  una  banda,  al  seu  estat  general  de 
conservació i, per altra, el perill que implica el creixement urbanístic de Begues. 
La manca d’un cens de construccions en pedra seca, en endavant CPS, -de 
titularitat  pública  i  privada-  ha  dificultat  l’adopció  d’un  marc  legal  a  nivell 
municipal que els doni protecció, també ha impedit l’adopció de mesures de 
preservació, manteniment i difusió de les construccions en pedra seca. Davant 
d’aquestes mancances el CEB va demanar assessorament tècnic per tal de fer 
una posta al dia de la situació actual del patrimoni arquitectònic beguetà de 
pedra en sec, i establir les estratègies de solució més convenients per poder 
conservar-lo i llegar-lo a les futures generacions. 

En  virtut  d’això, el  CEB va formalitzar el projecte Formació del catàleg de 
construccions en pedra del  terme municipal  de Begues  a fi  i  efecte  de 
demanar  recolzament  econòmic  a  la  Fundació  Territori  i  Paisatge  de  Caixa 
Catalunya, en endavant FTiP. El projecte es compon de tres fases. La Fase I 
executada  amb el  suport  econòmic  de  FTiP,  s’ha  portat  a  terme  durant  el 
període octubre 2007 i  abril  2008,  comprèn la catalogació  de barraques de 
vinya  del  terme municipal  de  Begues.  En  la  Fase  II  corresponent  a  2009, 
comptant amb el recolzament econòmic de FTiP, es realitzarà la catalogació de 
la resta de construccions de pedra seca de Begues (marges, pous, abeuradors, 
rajoleries,  corrals,  etc.).  La  planificació  de  la  Fase  III,  actualment  sense 
pressupostar, es concretarà en l’edició i difusió del catàleg, està previst portar-
la a terme durant 2010.



Barraca restaurada pel seu propietari a El Roure (Begues)

Les  perspectives  que  s’havien  fixat  en  començar  el  projecte  han  quedat 
clarament superades, ja que de les 40 barraques que s’havia previst catalogar 
finalment han estat 89, la qual cosa significa quasi la totalitat de barraques del 
terme municipal  de Begues,  ja que és possible  de localitzar-ne alguna més 
d’emboscada o situada en indrets poc accessibles. Per altra banda, cal tenir 
present que d’aquestes 89 barraques una trentena estan en bon estat, la resta 
tenen  diferents  nivells  de  conservació  (ensorrades  totalment,  amb  parets, 
sense porta i sostre, sense sostre,  danys a la cúpula, etc.). Davant del mal 
estat  en  que  es  troben  les  construccions  en  pedra  seca  de  Begues  és 
indispensable actuar quan abans millor, i encara més si tenim en compte que 
en els  mapes dels  cadastres de 1928 i  1954 s’han van comptabilitzar  204. 
Després d’executar les fases I i II i per tal de posar remei a l’actual estat de 
conservació del patrimoni de pedra en sec i construccions tradicionals, el CEB 
lliurarà  el  catàleg  de  les  CPS a  l’Ajuntament  de  Begues.  L’objectiu  és  que 
l’equip  de  govern  estableixi  la  legislació  necessària  per  protegir-les,  tot 
assenyalant  les  que  són reconstruïbles  i  les  que  estan  en  bon  estat.  Serà 
indispensable  la  creació  d’una  brigada  de  manteniment  i  restauració  de 
caràcter municipal.

Per tal d’arribar al màxim de públic i abaratir els costos d’edició, el resultat dels 
treballs es difon mitjançant el web corporatiu (www.pedrasecabegues.com) de 
la pedra seca, dissenyat i programat amb aquest objectiu. El web realitzat en 
format de dossier electrònic, ha servit per donar a conèixer la forma que s’ha 
portat  a  terme  el  projecte,  la  tècnica  de  prospecció  i  de  catalogació,  els 
recursos d’informació necessaris per conèixer el món de la pedra en sec, la 
metodologia i resultats del treball, etc. Tot s’explica detalladament per tal que 



altres entitats  interessades  en recuperar  el  patrimoni  arquitectònic  en pedra 
seca en puguin fer servei. 

 

Barraca doble a Campgràs (Begues)

En  el  web  es  fa  difusió  de les  activitats  que  s’han  portat  a  terme  durant 
l’execució del projecte: presentació d’una comunicació en el congrés de pedra 
seca celebrat a Sitges l’octubre de 2007, reconstrucció d’una  barraca a Mas 
Roig  i  neteja  d’altres  construccions en pedra  seca:  rajoleria,  barraca  de ca 
n’Enfruns i  camí de Vallirana. També es fa referència a altres restauracions 
realitzades  els  darrers  anys. En  la  base  de  dades  del  projecte  es  poden 
consultar les fotos de cada barraca catalogada. Mitjançant l’eina cartogràfica 
Google Map tindreu l’ocasió de localitzar les barraques via satèl·lit. Els mapes 
de sistuació  s’han format  amb l’aplicació  cartogràfica  Miramon,  l’objectiu  és 
generar el mapa de les construccions de pedra seca de Begues. També es fa 
un  reportatge  sobre  la  història  d’aquests  tipus  de  construccions,  la  seva 
descripció, vàlua cultural, paisatgística, històrica, servei que han donat i poden 
donar les CPS, etc.

Per tenir una visió més àmplia del  projecte cal visualitzar el web. Hi trobareu 
molta més informació sobre el projecte, activitats i entitats sobre la pedra seca, 
bibliografia, fotografies de les diferents tipologies de CPS de Begues, la 



funcionalitat dels diferents tipus de  CPS, l’equip de treball,  la definició de la 
geografia de Begues, etc. També es vinculen una sèrie de webs sobre l’art de 
la  natura  Land  Art.  En  molts  casos  els  artistes  d’aquest  moviment  artístic 
utilitzen la tècnica de pedra en sec per crear les seves obres. Creiem que la 
divulgació  des  del  valor  artístic  de  la  pedra  seca,  també  pot  contribuir  al 
coneixement, conservació i explotació d’aquest recurs. Si visiteu aquestes web 
descobrireu un corrent artístic poc conegut a Catalunya que conté grans dosis 
d’espectacularitat i de sensibilitat amb la natura.

El  projecte  ha  servit  també  per  introduir  el  CEB en  l’àmbit  de  les  entitats 
protectores de la pedra seca i amb organismes oficials com l’Observatori del 
Paisatge i Subdirecció General del Paisatge de la Generalitat  de Catalunya. 
Des del nostre web tot just estrenat fem divulgació i força per poder aconseguir 
en un futur la preservació d’aquest tipus de patrimoni arquitectònic que també 
ho és de paisatge, natural, històric, etnogràfic... 

En  un  altre número  de  l’Eixarmada  us  donarem  més  informació  sobre  el 
projecte.  Esperem que ja tinguem adjudicada la subvenció de FTiP, aspecte 
bàsic per continuar la feina i ser el primer municipi en disposar d’un catàleg de 
totes les construccions en pedra seca i tradicionals del seu territori.
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