
Restauració de barraques de pedra seca a Begues

El passat 6 de juny, el Centre d’Estudis Beguetans (CEB) ha portat a terme en 
col·laboració  amb  l’Ajuntament  de  Begues,  el  Centre  d’Estudis  del  Baix 
Llobregat i l’Associació de Joves 6tres9, la restauració de la barraca del camp 
d’en  Tot  i  la  barraca  del  Ventureta,  ambdues  ubicades  en  el  municipi  de 
Begues.  Es  va  comptar  amb  l’ajuda  i  coordinació  de  treballs  del  mestre 
barraquer Ramon Ferreres i Oller. Sense ell i la seva destresa res hagués estat 
possible.  Van  assistir  al  mestre  50  persones,  entre  les  quals  15  van  ser 
convocades pel Centre d’Estudis del Baix Llobregat. La jornada va començar 
amb la restauració de la barraca del camp d’en Tot, l’única quadrada de Begues 
que  encara  es  manté  en  peu,  després  ens  vam desplaçar  a  la  Clota,  bell 
paratge a tocar amb el Parc Natural del Garraf, on es va refer la barraca del 
Ventureta.  Tot seguit  l’Ajuntament  de Begues va convidar  a dinar  a tots  els 
participants.

El CEB restaura periòdicamente construccions fetes en pedra seca, en concret 
barraques de vinya: amb les barraques del camp d’enTot i la del Ventureta ja en 
són cinc les recuperades. La restauració de barraques a Begues està lligada al 
projecte, endegat pel CEB l’any 2006, de localització, identificació, classificació, 
conservació  i  salvaguarda  de  contruccions  en  pedra  en  sec,  denominat 
Formació del catàleg de construccions en pedra seca del terme municipal de  
Begues, que es pot consultar en el full web www.pedrasecabegues.com. En el 
web  es  pot  trobar  tot  tipus  d’informació  sobre  la  pedra  seca  i  en  especial 
l’existent a Begues: proposta d’actuació,  catàleg de barraques, identificació i 
definició  d’altres  tipologies  (pous,  forns  de  calç,  marges…),  objectius  del 
projecte,  mètode  de  treball,  resultats  obtinguts  fins  l’actualitat,  activitats 
realitzades, vincles amb altres entitats del sector, vincles amb artistes de Land 
Art, i altres facetes concernents al món de la pedra en sec.

L’objectiu del CEB és aconseguir que l’Ajuntament de Begues aprovi la inclusió 
de les construccions de pedra seca de Begues, dins el catàleg arquitectònic 
municipal,  com a béns culturals d’interès local  (BCIL),  en aquest  sentit som 
conscients que anem pel bon camí. Per altra banda, la formació del catàleg de 
construccions de pedra seca de Begues preten ser una nova aportació per tal 
d’aconseguir, d’una vegada per totes, que el govern de la Generalitat promogui 
una legislació superior de protecció del patrimoni arquitectònic de pedra en sec 
per  a  tota  Catalunya.  El  valor  paisatgístic,  natural,  històric,  cultural  i  turístic 
d’aquestes manifestacions de les activitats humanes preindustrials són proves 
evidents per a la seva definitiva salvaguarda legal.
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