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1. INTRODUCCIÓ 
 

La Fatarella és un poble de la comarca de la Terra Alta, al sud de 

Catalunya. Ha estat sempre un poble, principalment, dedicat a la agricultura i 

ramaderia. 

En la societat actual, és un fet evident que hi ha un important retrocés de 

l’activitat agrícola tradicional. Aquest factor incideix en la desaparició dels 

camps de conreu i alhora dels testimonis emblemàtics de pedra seca que hi ha 

al llarg i ample de la nostra geografia. 

Per tal d’assegurar la preservació del patrimoni en pedra seca, aquest no 

s’ha d’entendre solament com un element arquitectònic d’interès històric, sinó 

també com a element funcional, perquè ajuda a la preservació del medi 

ambient evitant l’erosió del terreny. 

Per aquests motius, és molt important localitzar, identificar i catalogar tot 

el llegat que ens han deixat els nostres avantpassats constructors de pedra 

seca. 

La Fundació El Solà de la Fatarella, que al juliol faran 10 anys, ho tenen 

molt present i fan tot el possible per a què la pedra seca que hi ha a la Fatarella 

i als voltants no sofreixi més i poguéssim seguir gaudint i utilitzant aquestes 

construccions. 

La nostra intenció és donar a conèixer aquesta construcció a tothom i 

fer-los formar part dels riscos que té i ensenyar la tècnica de construcció per 

tots aquells que vulguin aprendre una altra manera de construir envers la 

actual. 

En el seu moment de construcció, l’objectiu principal no era el de fer una 

construcció bonica ni original, sinó buscaven cobrir unes necessitats que en 

aquells moments els mancaven. Les cabanes, perxes i masos es construïren 

per la precarietat del transport i la necessitat de guardar els fruits, eines del 

camp, viure una temporada determinada,... 

Els marges no es feien per tenir un paisatge més estructurat, sinó per 

poder tenir uns terrenys aptes per conrear i un mitja de acumular les pedres 

extretes dels terrenys d’una manera ordenada. 

Per això, he decidit fer aquest PFC, per deixar plasmat en paper com és 

construeix cadascun dels elements de pedra en sec que podem trobar a la 
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Fatarella i recollir tots els coneixements dels picapedres que han adquirit amb 

anys d’experiència. 

Objectius marcats: 

- Explicar com es construeixen cadascuna de les construccions 

- Entrevistar a picapedrers  

- Fer un recull del inventariat que hi ha fins ara al terme municipal de la 

Fatarella i Ascó. 

- Seguiment d’un curs de la Fundació el Solà a l’Hort de Ca la Marta 

- Veure altres projectes ja executats. 
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2. SISTEMA CONSTRUCTIU DE LA PEDRA EN SEC 

Tècnica constructiva, generalment rural i vinculada a les explotacions 

agrícoles o ramaderes. Presenta un seguit de feines comunes o amb lleugeres 

variacions per a quasi totes les estructures; d’altres són específiques de 

determinats tipus d’elements. 

Tasques prèvies al inici de qualsevol construcció són el condicionament 

del terreny i l’obtenció de la pedra.  

Les característiques físiques: tipus de terreny o el pendent condicionen 

fortament les fases constructives. També hi influeix el major o menor esforç en 

el solament i l’assentament de la construcció per aconseguir-ne l’estabilitat. 

La necessitat de construir diferents estructures ha aconsellat formes 

d’arreglar la pedra i de paredar específiques. Però el gran esforç realitzat en 

determinats graus d’adobament, coronaments de murs i elements accessoris 

d’habitatges i marges, i la complexitat d’algunes construccions, sovint han estat 

determinades per circumstàncies històriques, econòmiques i socials més que 

per necessitats tècniques o d’ús. 

Malgrat la varietat d’estils i la inexistència de manuals per a construir en 

sec, l’experiència ha proporcionat formes i maneres de treballar que, amb el 

temps, s’han acceptat com a correctes, no vol dir que s’hagi uniformat l’ofici i 

les formes de treballar. Com en les altres feines artesanes, la diversitat és un 

tret essencial; petits canvis en el tractament de la pedra, en la col·locació, en 

les juntes o en els talussos donen singularitat a cada obra. 

És per aquest motiu que a l’apartat 4 descriurem com es construeix en 

funció de la seva utilitat. 

 

2.1 Quants kg de pedra hi ha en un m 3 d’un marge 

Com ja he mencionat abans, cada lloc on es treballa amb pedra tenen les 

seves tècniques. Això també passa amb la pedra. Segons on treballem hi ha 

terrenys diferents, el que fa que cada tipologia de pedra que usem no pot ser 

tractada igual.  
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La tipologia de la pedra de La Fatarella la tractarem a l’apartat 3. Els 

picapedres que vaig entrevistar de La Fatarella treballen amb tres tipus de 

pedra. Ells les anomenen:  

o La pedra de La Fatarella, la que es troba al seu terme i als voltants. 

o La pedra de la costa mediterrània, és una pedra més tova, la que es 

troba a la zona pròxima a la costa (Cambrils, Hospitalet de l’Infant,...). 

o La pedra de Pratdip, la que trobem al terme de Pratdip (Baix Camp). 

 

Aquestes són amb les que solen treballar més sovint, tot i que, no vol dir 

que no treballin en altres tipus de pedres.  

Per poder calcular quants kg de pedra hi ha en un m3  d’un marge fem el 

següent: 

o La pedra de La Fatarella: 1 m3 aprox. pesa uns 1.600 kg. 

o La pedra de la costa mediterrània: 1 m3 aprox. pesa uns 1.000 – 1.100 

kg. 

o La pedra de Pratdip: 1 m3 aprox. pesa uns 1.800 kg. 

 

Per tant, podem dir que ens marges que em fet el seguiment a l’apartat 5 

són els següents, s’ha utilitzat la pedra de La Fatarella: 

Portell 1: medeix 6 m d’amplada per 3 m d’alçada. Això fa aproximadament: 

               6m x 3m x 0,4m = 7,2 m3 x 1.600 kg = 11.520 kg de pedra 

 

Portell 2: medeix 6 m d’amplada per 2,80m d’alçada. Això fa aproximadament: 

               6m x 2,80m x 0,4m = 6,72 m3 x 1.600 kg = 10.752 kg de pedra 

 

Portell 3: medeix 7 m d’amplada per 2,80 m d’alçada. Això fa aproximadament: 

               7m x 2,80m x 0,4m = 7,84 m3 x 1.600 kg = 12.544 kg de pedra 

 

Hem de tenir sempre present que no estem parlant d’un bloc massís sinó 

que esta composat per pedres i buits els quals fa que els càlculs que fem siguin 

unes aproximacions. 
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2.2 Coneixements dels picapedres 

 Aquest sistema constructiu s’està perdent en molts llocs del territori però 

en d’altres s’intenta no perdre, inclús es fan cursets per qui vulgui aprendre, 

sigui  per la seva professió o sigui per interès particular. D’aquesta manera no 

es perden tradicions dels nostres avantpassats.  

Per això varem fer una entrevista el dia 9 d’Agost del 2008 amb tres 

persones per què ens expliquin la seva experiència amb la pedra. Aquestes 

persones són el senyor Pere Balsebre Ruano, que té 73 anys i tota la vida a 

treballat pedra; el senyor Joan Anguera Alba, que té 82 anys i ha estat sempre 

pagès, tot i que, algun cop a treballat pedra; i Gatano Blanch Gironés, que té 52 

anys i és el picapedrer que treballa actualment. 

Primer varem entrevistar al senyor Pere, el qual li varem fer un seguit de 

preguntes, tot i que, varem parlar de més coses. Es pot dir que va començar a 

treballar amb pedra als 9 anys, ja que abans no era obligatori anar a l’escola i 

el seu pare el prenia al camp. Abans no es treballava la pedra pels mateixos 

motius d’ara, és a dir, ara qui fa arreglar pedra pot ser perquè li ha caigut un 

marge o perquè es vol fer alguna cosa amb pedra, però abans era el recurs per 

treure la pedra que es trobava als camps quan es desermava.  

Per poder tenir més camps de cultiu es procedia a arrencar i treure totes 

les pedres que hi havia en una zona boscosa. Les pedres que treien s’havien 

de posar en algun lloc, es per això que s’utilitzaven per fer marges, 

amuntegaments, cabanes, ... 

És així com el senyor Pere va començar amb la pedra fins avui. Tot i 

que, està jubilat segueix anant amb Gatano per no perdre el contacte amb la 

pedra, encara que ell ja no n’arregla ni en posa. 

Amb el seu germà feien marges als seus camps, llavors un es posava a 

un extrem del marge i el seu germà a l’altre extrem i es reptaven a ver qui ho 

feia millor. 

Ell participa als cursets que es fan a la Fundació El Solà per ensenyar a 

qui vulgui a aprendre apanyar pedra i col·locar-la. En principi, creu ell, que sols 

s’hauria d’ensenyar i que ho construïssin els aprenents però com que no són 

construccions que, un cop finalitzades, es tiren al terra, sinó que s’aprofita el 

curset per reconstruir marges caiguts, etc. Es per aquest motiu que ell i els de 
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la resta de la brigada també treballen en aquests cursets ja que no es compliria 

mai amb la data d’entrega i no hi hauria garantia de que estes ben construït. 

Sempre li ha agradat molt treballar amb la pedra, es per això que 

l’ajuntament de la Fatarella l’any 1993 va formar una brigada que treballes la 

pedra en sec. Volia recuperar aquest tipus de construcció tan arraigades a la 

Fatarella. El senyor Pere, juntament amb Gatano i deu persones més, van 

començar a treballar durant 10 anys per l’ajuntament fent diverses 

construccions al conjunt del poble com els marges al camp del futbol, els 

marges del costat de l’ermita, la casa ecològica, ... 

Un cop es va acabar aquesta feina es va posar a treballar amb Gatano 

que va muntar una empresa privada. Gatano va aprendre del senyor Pere, i 

avui dia Gatano en sap molt més que ell, segons el senyor Pere.  

A ell ningú li ha ensenyat mai a arreglar la pedra, la seva experiència la 

adquirit al llarg dels anys fixant-se com ho feien els seu pare i germans i 

arreglant molta pedra.  

L’any 1967 començar a treballar de paleta però quan va començar ell 

amb pedra ja no es treballava. Podem dir que la pedra ja no existia dintre del 

món de la construcció ja que construïa amb maons, geros, ... També va 

treballar com a oficial primera primer i desprès de capatàs a la nuclear d’Ascó. 

Fins l’any 1993 que, llavors, cada dia sols treballava amb pedra. 

Les construccions més complicades serien fer pilars, brancades, 

cabanes de volta... 

Les cabanes de volta antigament s’aixecaven unes parets fins una 

alçada reglamentaria, aproximadament un metre d’alçada, aquesta alçada la 

decidien els picapedrers; llavors s’omplia de terra donant la forma que havia de 

tenir la volta, al davant i al darrere es feia la forma amb pedres. La terra 

s’anava reglejant per anivellar-la amb les dos rengles de pedres. Un cop fet 

això s'anava posant les pedres i al final es posaven les pedres que tanquen. 

Per acabar de tenir-ho tot ven subjecte es posaven pedretes petites per fer 

encaixar millor les pedres entre si. Per sobre es posa una capa d’argamassa, 

calç i fang, per protegir-la millor de l’aigua i per sobre es posa un gruix de terra. 

Les pedres les apanyava a la pedrera, allà les arreglava i les col·locava 

com havien de ser muntades. Quan tenia una bona alçada feta dons les 

prenien i les col·locaven al seu lloc. El pilar de la casa de la Fundació del Solà 
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el va fer d’aquesta manera. La manera de saber com una pedra es pot trencar 

és pel seu so al donar-li un cop o per les vetes que hi han. 

Posteriorment, va venir el senyor Joan. És el propietari de l’hort de Ca la 

Marta que més endavant hem fet el seguiment de restauració de la sínia i els 

portells que hi ha a la seva finca. Ell és pagès però el vam voler entrevistar per 

tenir el punt de vista d’ús.  

Ens va explicar que utilitzaven les cabanes per assecar fruits, per 

guardar eines del camp,... Tot i que, ens va explicar la seva experiència durant 

la guerra civil ja que, com molta gent, van marxar a viure als camps.  

Aquest tipus de vida de tanta gent va fer que necessitessin diversos 

serveis com molins de farina, d’oli, de guix,... Ja que s’havien de fer el menjar i 

els materials per poder construir per poder sobreviure en aquells temps tant 

difícils. 

Ell és pagès però amb el seu pare o sogre, refeien els marges que 

queien. Abans, quasi tothom sabia apanyar una mica la pedra ja que es 

trobaven amb situacions com aquesta. També ens va explicar que una manera 

de treure les pedres del conreu era fent amuntegaments, marges o altres 

construccions. 

Aquest testimoni ens ha servit per veure com unes construccions, en 

alguns casos, rudimentàries servien per viure al camp o del camp. Tot i que, 

avui dia estan desapareixen sigui pel poc manteniment, per construir camins, 

carreteres, entre altres coses.  

Per últim vam entrevistar al senyor Gatano, actual picapedrer. Ell 

juntament amb els de la brigada són els encarregats de fer els cursets que fan 

a La Fundació. A part d’això, tenen una empresa on, principalment, 

construeixen amb pedra en sec.  

Els seus inicis van ser, com tots, quan era un nen amb el seu pare els 

queia un marge doncs l’ajudava. Però professionalment es pot dir que a l’any 

1993 a la brigada de l’ajuntament com ja els hem contat abans quan 

explicàvem com va començar el senyor Pere. De la manera que va aprendre va 

ser mirant com ho feien els més grans i quan tenia una estona doncs agafava 

pedres i les començava a arreglar.  
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Treballant per l’ajuntament la gent es va començar a interessar per refer  

o construir amb pedra en sec. Llavors, van fundar l’empresa on van començar a 

construir amb pedra en sec.  

Avui dia, té una plantilla de 10 persones, a part del senyor Pere que els 

va ajudar amb el que pot.  

La feina és manual pràcticament tota, tot i que, en feines de més 

envergadura com fer fonaments, per refer tota una cabana o pujar pedres fins a 

certa alçada utilitzen màquines com el tractor amb pala o una retroexcavadora. 

Abans aquesta feina era a base de pala i aixada. D’aquesta manera sols es fa 

quant fan cursets o venen escoles per veure com es construeix amb pedra en 

sec.  

Ens va explicar quins rendiments fan al llarg d’un any i en funció del tipus 

de construcció quant temps es tarda a fer. 

- Un grup de 10 persones al cap de l’any es col·loquen entre 5.000 i 

6.000 metros quadrats de pedra.  

- En una obra petita, entre 5 o 7 persones amb una setmana es fa.  

- Una persona al dia pot fer, d’un marge tradicional que hagi caigut, és a 

dir, que ja estigui la pedra carejada, entre 5 o 6 metres entre col·locar pedra i 

reble. 

- Un altre tipus de marge on s’hagi de fer les cares prèviament, una 

persona sola, pot fer uns 3 metres. També dependrà del tipus de pedra com ja 

hem dit abans.  

- La construcció d’una cabana, t’aproxima-les-en de 3 metres d’ampla 

per 5 metres de profunditat, es tarda a fer uns 8 dies entre 5 persones. 

- Un m2 de marge, aproximadament, una persona li costa fer-ho unes 2 

hores. 

- La cabana amb falsa volta d’uns 3 metres de diàmetre costaria, 

aproximadament, 5 dies entre 5 persones. 

Aquestes dades sempre són aproximades ja que no sempre es treballa 

amb la mateixa pedra i també ho fa variar si s’ha d’apanyar molta pedra o pel 

contrari ja la tenim carejada.   

Les construccions més freqüents que construeixen són marges, cabanes 

de volta, cabanes de falsa volta i acabats de diversos tipus. 
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Ens va ensenyar fotos de diverses construccions més rellevants que han 

fet des de que van començar i ens han explicat el que van fer en cada obra i les 

peculiaritats de cadascuna. 

Ell disposa de 3 canteres pròpies de les quals no en vent a altres ja que 

les necessita per les seves construccions, en el cas que li demani algú amb 

molt compromís li vent entre 15 i 20 € el quilo de pedra. Però en les 

construccions més grans ha de comprar pedra a altres canteres. 

 

3. LA PEDRA DE CALAR 

La pedra de calar, també coneguda com la pedra de la Fatarella, és una 

roca calcinosa, grisa i dura. La trobem en capes allargades que, com a molt, 

tenen entre un i dos pams de gruix. 

Aquesta pedra s’utilitzava per produir la calç que es feia servir a les 

construccions. S’amuntegaven als forns i s’anaven coent fins a transformar-se 

en calç viva. 

Les pedres de calar, com s’han format? Hem de pensar que el que ara 

veiem com a turons, en altres temps va ser una plana amb llacs molt extensos i 

de poca profunditat. En aquells temps el clima era molt càlid i sec, de manera 

que les aigües, que en la nostra comarca porten molt carbonat càlcic en 

dissolució, que arribaven als llacs carregades de carbonat càlcic patien una 

gran evaporació. Això donava lloc a la precipitació del carbonat càlcic al fons 

del llac en forma de capes poc gruixudes i molt extenses.  

La Fatarella, avui en dia, el seu paisatge és sec, abrupte i amb manca de 

rius amb caudal constant tot l’any. Això contrasta amb l’origen de la pedra de 

calar ja que per formar-se necessitava rius, torrents i llacs. Llavors, per què 

trobem pedra de calar a la Fatarella, doncs fa uns 25 milions d’anys a la zona 

de la Fatarella i més cap a l’oest, on hi havia les terres més baixes de la 

contrada, s’acumulaven grans extensions d’aigües estancades, formant 

diversos llacs i llacunes. 

El clima era molt àrid, els rius i torrents estaven secs la major part del 

temps. Només transportaven aigua en èpoques de grans pluges i tempestes. 

Aquestes aigües anaven carregades de graves, arenes i fangs i portaven una 

gran quantitat de carbonat càlcic i de sulfat càlcic en dissolució. 
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Segons un estudi que van fer uns professors i una alumna de la Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, Joan Ramon Rossell, Antònia 

Navarro i Alexandra Descarrega, van fer una selecció de quatre tipus de roques 

calcàries, diferenciades entre si, i comprovar les correlacions entre el 

coneixement popular i les característiques geològiques. 

És diferencien de la següent manera: 

o Tipus G i M: són calcàries micrítiques de dimensions de gra molt fi 

sense laminació aparent. La seva coloració és gris clar. El tipus G 

té òxids de ferro i petits nivells lenticulars més argilencs. També té 

una petita quantitat de matèria orgànica. El tipus M és la més 

massiva, sense que s’apreciï cap discontinuïtat ni canvi de 

material. 

o Tipus H i P: són calcàries micrítiques amb laminació mil·limètrica 

paral·lela. La laminació ve marcada per una alternança de restes 

vegetals fossilitzats amb zones més micrítiques i sense tantes 

restes de fòssils. La seva coloració és més marronosa. El tipus P 

és el que presenta major concentració de restes de matèria 

orgànica i una laminació més marcada. 

Els tipus M i H s’utilitzen per fer marges, en canvi, el tipus G i P s’utilitzen 

per construir arcs de portes. 

El coneixement popular sobre la pedra en sec es degut a la seva 

experiència amb la pedra sense cap coneixement científic. Aquest estudi va 

servir per donar una explicació científica a tots aquests coneixements.  

 

4. TIPOLOGIES 

Com molt bé hem dit a l’apartat 2, hem agrupat les diverses tipologies 

constructives segons la seva utilitat.  

 

4.1 Construccions que conformen el paisatge 

- Els camins 

Els camins no sols juguen un paper paisatgístic sinó també tenen una 

faceta estructural. Són un nexe de connexió amb altres viles o amb tots els 

racons del terme.  
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Actualment, estan força en desús ja que els vehicles necessiten unes 

infraestructures amb altres condicions per poder-hi transitar. Això no vol dir que 

ens em d’oblidar, dels que en un dia van ser les nostres carreteres.  

No tots els camins estan empedrats però sempre són una protecció 

davant dels diversos agents agressius com són la pluja, el transit de persones, 

animals o carros. I agents físics com el tipus de terreny, fortes pendents, ... 

Aquests són els motius principals pels quals els camins més importants, 

almenys, estaven empedrats.  

El procediment és el següent: 

- Es decideix el traçat del camí. 

- Es marquen els límits del camí, és a dir, quina amplada tindrà el camí. 

- El terreny mai és una superfície plana. Sempre tenim un terreny amb 

vegetació, pedres, amb pendents diverses,... Per tant, es prepara el 

terreny que s’ha de pavimentar eliminant-ne la vegetació i les pedres, 

fins aconseguir certa uniformitat; si s’ha excavat molt de terreny, o les 

pedres de què es disposa per empedrar són més curtes que la 

profunditat del què s’ha excavat, s’omple de reble i terra per aconseguir 

certa anivellació. 

- L’empedrat varia segons el marge: es poden emprar unes pedres 

mestres situades en els extrems a partir de les quals, i amb l’ajuda del 

regle que marca si sobresurten o no, es van col·locant les altres; posar 

un regle de cantell a cada costat del sòl que s’ha d’empedrar i passar-hi 

per damunt un altre regle per verificar la correcta col·locació. 

Generalment es col·loquen de cantell, perpendiculars al sentit del camí. 

- Per protegir-los de l’aigua es fan aigüeres i cunetes. Les aigüeres són 

una filada de pedres que sobresurten de la resta transversalment, cada 

certa distància al llarg del camí per tal de desviar l’aigua cap a les 

cunetes. Les cunetes són canalitzacions paral·leles als camins per tal de 

conduir l’aigua que recullen les aigüeres. 

 

- Els marges 

Són les construccions que més coneixem ja que es troben en tot el 

territori. Les trobem en qualsevol camp de conreu però que passen 

desapercebudes ja que estan integrats amb el paisatge. 
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Els motius que fan que es construeixin els marges són diversos. 

Actualment existeixen moltes màquines que ens ajuden a poder treballar 

terrenys amb dificultats, però abans amb els animals tot era més dur i era 

adequat qualsevol terreny per conrear. Això feia que aprofitessin terrenys amb 

pendents els quals feien feixes o bancals per poder tenir on conrear. Quan es 

desermava un terreny sortien moltes pedres de les quals s’aprofitaven per fer 

aquests marges i no tenir-la de portar d’altres llocs. 

Actualment es tendeix a fer-los de formigó amb un sistema de drenatge 

per evacuar les aigües que provenen de les zones més altes. Si ho apliquem 

als marges també segueixen la mateixa estructura però amb materials 

diferents. El procediment a seguir són els següents: 

Primer hem de fer un solament, consisteix en fer una rasa més o menys 

profunda en funció de la consistència del terreny i l’alçada del marge. Posarem 

les pedres més grans de punta cap a dins. 

Posarem una tirada de cordill per pujar el marge, col·locant una pedra 

sobre dues pedres, és a dir, no es poden pujar més de dos filades amb la 

mateixa junta. Si són molt alts, se solen fer atalussats per tal d’aconseguir un 

millor comportament estructural. Més o menys, en un marge de 5 metres 

d’alçada es deixa el 5%, és a dir, per cada metre cinc centímetres. En el cas 

que siguin molt alts, s’aixeca un marge fins uns 3 metres i es fa un acabat, 

llavors es deixa un esglaó d’uns 20 o 25 centímetres i es segueix aixecant el 

marge. 

Per a què un marge no caigui em de col·locar reble a la part interior del 

marge ja que serà l’encarregat del drenatge. És la part més important del 

marge ja que si no posem reble les aigües empenyen el marge i el poden 

tombar. El reble consisteix en posar pedres que no serveixen per posar al 

marge com els trossos que queden quan arreglem les pedres que posarem al 

marge, si són massa petites,... En funció d’on estigui el marge i la seva 

resistència variarà la quantitat de reble.    

Els marges poden tenir les pedres treballades o no. Les pedres que no 

es treballen són les que extraiem i posem al marge mirant sempre que quedin 

encaixades entre elles o amb l’ajuda de trossets de pedra per falcar-les. En el 

cas que estiguin treballades, prèviament a la seva col·locació han sofert una 

manipulació per obtenir una forma que sigui més adequada per col·locar-la. 
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- Les parets i els amuntegaments de pedres 

A lloc en pendents les pedres extretes s’utilitzaven per fer els marges, 

però si ens trobem en llocs plans aquestes pedres s’havien de col·locar en 

algun lloc. Això feia que fessin parets per delimitar les finques, per separar-les 

d’un camí o per protegir-les del vent.  

Són parets de dues cares, de poca alçada i l’amplada varia. En algun 

cas trobem una filada de lloses posades de cantell, en altres llocs trobem què 

la quantitat de pedra és molt nombrós. En alguns casos deixen de ser simples 

delimitadors per passar a ser un magatzem de pedres. Com hem dit abans, 

quan extraiem moltes pedres les havien de guardar, una solució es construir 

dos cares de mur i al centre col·locar les pedres sobrants. Si estan ben 

col·locades ocupen menys lloc. 

Cal dir que, a la Fatarella, quan es parla de marges, no sols fan 

referència als mencionats anteriorment, sinó també a les parets i als 

amuntegaments.  
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Paret que delimita dos finques 

 

Amuntegament de pedres 

 

Inventariat 

Entorn: 

Per evitar la degradació o desaparició de les construccions de pedra en 

sec es vol deixar constància de totes les construccions. 

Per tant, s’ha inventariat un total de 48 parcel·les. D’aquestes, 35 

pertanyen al terme municipal de la Fatarella, suposa 111,3 ha. Representa un 

2% de les 5650’5 ha de la superfície total del municipi. Les 13 parcel·les 

restants pertanyen al terme municipal d’Ascó, suposa 40,3 ha. 

 

          Parcel·les inventariades                              Superfícies de les parcel·les 

 Parcel·les Sup. (ha) Sup. (ha) Parcel·les  
Fatarella 35 111,3 0 a 5 ha 39 

Ascó 13 40,3 5,1 a 10 ha 7 
Total 48 151,6 

 

més de 10,1 2 
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La majoria de les finques hi ha conreu de secà, excepte 5 finques que 

combinen el secà amb el regadiu i quan al seu estat, 13 finques (un 27%) es 

troben abandonades. 

En quant a les construccions de les finques, les més habituals són les 

cabanes i les perxes. En el quadre següent es fa un resum del tipus de 

construccions que trobem a les finques. Si feu la suma de les parcel·les veureu 

que és superior a les inventariades, això es deu a que hi ha moltes finques on 

apareix  més d’una construcció. 

                          Resum de les construccions dins les finques 

Construccions Parcel·les 
Cabanes 39 
Perxes 29 
Masos 12 
Cisternes 7 
Basses 11 
Eres 14 
Aixoplucs 3 
Sitis 11 
Altres const. 32 
Sense const. 6 

 

Característiques: 

 La disposició més comuna és la paral·lela, que apareix en el 60% de les 

parcel·les i la orgànica, que apareix en el 31% de les finques. En quant als 

traçats, el més comú és el curvilini, amb el 64%, en canvi l’angular és el menys 

comú.  

Distribució dels marges segons el número de parcel· les

Orgànica; 15

Geomètrica; 1

Caòtica; 3

Concèntrica; 2

Paral· lela; 29

 



El sistema constructiu de la pedra en sec en la zona de la Terra Alta                                  - 20 -     

 

Traçat dels marges segons el número de parcel·les

Angular; 5

Rectilini; 22Curvilini; 31

 

 

En quant a la disposició de la finca, el més habitual  és que aparegui de 

manera combinada en feixes i en bancals. Però en finques de dimensions 

reduïdes o en les zones més planeres, aquesta disposició només és en bancals 

(en 15 casos) i trobem la disposició únicament en feixes, en aquelles finques 

ubicades a les besants de les serres (8 casos). 

Aquesta disposició ha de tenir un sistema que permet l’accés entre cada 

una de les feixes o dels brancals. El més comú són els pujadors. Tot i que, el 

més habitual són les combinacions dels diferents tipus. En cinc casos (10%) 

apareixen els tres tipus d’accés i fins a 14 casos (29%) es donen dos tipus 

d’accés. En el 61% restant només apareix un tipus d’accés. 

 

Accessos segons parcel· les

16

32

15

4
19

Sender Escales Pujadors Paral· leles volades No s'indica

 

 

Els marges, en funció de la seva alçada tenim diferents tipus de 

construcció, la inclinada, la vertical i la escalonada. A la Fatarella no hi ha 

marjades de grans alçades, la mitjana del marge més alt és de 2,8 m, per tant 

les tipologies més habituals són la vertical, amb un 44% dels casos i la 
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inclinada amb un 25%. En canvi, els marges escalonats que s’acostumen a fer 

en marges més alts només es donen en un 4%. 

Pel que fa a la seva conservació, malauradament la meitat dels marges 

es troben en un estat mediocre i dolent. En el 48% encara esta en bon estat. 

En el 2% de les parcel·les no hi ha marges. 

 

Estat de conservació dels marges

Bo
48%

Mediocre
33%

Dolent
17%

Inexistent
2%

 

Singularitat dels marges

Normal
50%Banal

42%

Destac.
8%

 

 Per poder saber en un futur quin pot ser l’estat de conservació fem un 

anàlisi del risc que poden sofrir les marjades. Els riscos que provenen de la mà 

humana són relativament baixos, mentre que els físics, els derivats de la pròpia 

natura són entre baixos i mitjans. Els despreniments i la caiguda de blocs són 

els riscos físics més habituals. 

 

Grau de risc físic

Alt
10%

Mitjà
40%

Baix
42%

ns/nc
8%
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Grau de risc humà

Alt 
13%

Mitjà
19%

Baix
45%

ns/nc
23%

 

 

4.2 Construccions d’aixopluc 

La Fatarella, al igual que tota la Terra Alta, es dedicaven, principalment, 

a la pagesia i la ramaderia. Això feia que tinguessin finques apartades del poble 

i, amb els vehicles que tenien, no es podia anar i tornar el mateix dia. És per 

això que es construeixen diverses construccions d’aixopluc segons les 

necessitats de cada pagès. 

Tot i que, aquestes construccions es van fer fa molt de temps per cobrir 

unes necessitats, actualment, moltes, encara estan en ús. 

- Els masos 

Els masos són les construccions d’aixopluc més complexes, en aquestes 

construccions eren per habitar-hi una temporada més o menys llarga.  

Com ja he dit, abans, segons el fruit a recollir, no es podia anar i tornar al 

poble per dormi. Es per aquest motiu que es veuen obligats a viure a la finca 

d’on recullen els fruits.  

Havien de conviure els masovers, els animals i emmagatzemar els fruits 

recollits per, posteriorment, vendre’ls o intercanviar-los. 

Els més comuns són els de planta rectangular de dues alçades, 

adossats a un ribàs; d’aquesta manera cada planta té accés independent des 

de l’exterior. El pis inferior hi ha el corral i la pallissa dels animals. En canvi, al 

segon pis era on vivia els masovers i on emmagatzemaven els fruits i les eines. 

Ja que al tenir l’era al davant els facilitava la feina ja que molts fruits, abans de 

guardar-los, s’havien de secar, de batre,...  

La coberta és d’una sola aigua seguint el pendent del ribàs. Normalment, 

l’aigua que recollia es canalitzava per conduir-la a la cisterna ja que no hi havia 

aigua corrent i no sempre hi havia una font pròxima.  
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El trebol del pis estan fets d’un entrebigat de troncs de pi damunt el qual 

es posa una solera de guix. Aquesta solera descansa sobre petites voltes, 

sobre unes lloses o sobre canyissos. A la coberta, damunt de l’entrebigat de 

troncs, es posen uns canyissos sobre els quals descansen les teules. 

Aquests són els més freqüents però varien segons les necessitats de 

cada pagès. 

 

 

Inventariat 

Entorn: 

 S’ha inventariat 15 masos, 11 pertanyen a la Fatarella i els altres 4 es 

troben a Ascó. 

En quasi tots els masos es troben en finques amb conreus de secà. Pel 

que fa a l’estat dels conreus, 7 masos es troben en finques abandonades i els 

altres 8 en finques conreades. 

 Les construccions annexes més habituals són les eres i els perxes. En el 

següent quadre fem un resum dels tipus de construccions que s’han trobat.  

 

Construccions annexes a les cabanes 

Construccions  Masos 
Cabanes 4 
Perxes 7 
Cisternes 3 
Basses 3 
Eres 8 
Corrals 3 
Altres 9 
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Característiques: 

 La coberta amb estructura a una aigua és la més habitual, en troben a 

12 masos i només un tenen la coberta a dues o més aigües. En dos masos la 

coberta és inexistent. 

L’estat de conservació depèn de si la finca està conreada o no. Una mica 

més de la meitat es conserven en bon estat (el 53%), la resta tenen un estat 

mediocre i tres masos el seu estat és dolent (20%). 

Si fem un anàlisi per parts, les parets són les que es conserven en més 

bon estat (en 11 casos, el 73%). En el cas del trespol i la teulada, en dos casos 

ja ha desaparegut. 

 

Estat de conservació dels masos 

 Parets  Trespol Teulada  General 
Bo 11 8 8 8 
Mediocre 1 2 4 4 
Dolent 3 3 1 3 
Inexistent 0 2 2 0 

 

Elements interiors dels masos 

Elements Masos 
Cisterna 4 
Foc 6 
Xemeneia 4 
Pallissa 7 
Menjadora 8 
Altres 9 

 

Singularitat dels masos

Normal
40%

Destac.
20%

Exep.
7%

Banal
33%

 

 Pel que fa a l’orientació dels masos la majoria estan orientats cap al sud 

i, només trobem un mas orientat al nord i un altre a l’est. 
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- Les cabanes 

Les cabanes, com els masos, són construccions que trobem al mig de 

les finques al llarg de tot el terme. Però aquests són clarament molt diferents 

als masos ja que la seva utilitat era, a la vegada, diferents.  

Diem que la seva utilitat és diferent perquè no estan pensades per 

passar-hi llargues estades per als masovers sinó, més aviat, per tenir un lloc on 

aixoplugar-se en casos de mal temps, tan les persones com els animals; per 

deixar-hi les eines o per deixar-hi assecar els fruits, és per aquest motiu que les 

cabanes havien d’estar orientades al sud per estar ben assolellades. 

Les trobem adossades normalment al marge d’una feixa o un bancal, la 

coberta la forma una volta de mig punt, tota de pedra, que arranca del terra o 

es parteix d’unes parets laterals d’una certa alçada, anomenats peus, i, llavors, 

comença la volta. Les cabanes estan construïdes totes amb pedra, no s’utilitza 

cap altre material com trobem en els masos i els perxes. Algunes cabanes 

tenen fonaments però n’hi ha moltes  que comencen a arran de terra les parets 

a plom fins una certa alçada, varia segons el picapedrer, i començava la volta. 

Aquestes era necessari fer contraforts ja que sinó seria impossible que 

s’aguantessin. 

Com que estan integrades al marge, normalment, estan a sota de la 

feixa o bancal superior el qual està conreat. Com que tot es pedra, per protegir 

la cabana i evitar les filtracions d’aigua es posava una abeurada de calç o 

argamassa per donar més solidesa i impermeabilitat a la volta; posteriorment, 

es posava terra argilosa compactada. En el cas que la cabana sobresurtis del 

pla del marge, es plantaven giriblaus (lliri-blaus) o safrà per fixar la terra i que 

l’aigua no se l’endugui. 

La boca del davant, normalment, quedava totalment oberta i al darrera 

s’aixecava una paret per contenir les terres. Però, en alguns casos, trobem 

cabanes amb la boca tapada i, inclús les més grans, amb dos pisos per separa 

les persones dels animals. La façana queda inscrita sota l’arcada inicial de la 

volta, no veient-se l’arcada des de l’exterior. La porta, generalment, està 

desplaçada a un costat, però d’altres la tenen centrada. La obertura  acostuma 

a ser amb una llinda, però també n’hi ha amb arc. Dintre és una sola nau amb 

la menjadora a un costat o al fons.  
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Totes les cabanes tenen la mateixa estructura però n’hi han de molts 

tipus, els trets que les diferencia són l’alçada dels peus, la situació dintre del 

marge, si estan integrades o sobresurten del marge; el seu ús, la forma de la 

coberta, dimensions o la seva situació. 

 

Cabana amb boca oberta 

 

Inventariat 

Entorn: 

 S’ha inventariat 41 cabanes, 26 pertanyen a la Fatarella i les altres 15 es 

troben a Ascó. 

Les cabanes, quasi totes, es troben en finques amb conreu de secà. Pel 

que fa a l’estat de conreu de les finques on es troben les cabanes, el 78% es 

troben en finques conreades i el 22% estan abandonades. 

Fem una relació de les cabanes amb els marges, observem que en un 

64% es troben a l’interior dels marges, amb menys freqüència trobem cabanes 

aïllades o adossades al marge. El 12% es troben adossades a un ribàs o 

recolzades al fiter. 
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Relació de les cabanes amb el marge

Dins del marge
64%

Ados. al marge
12%

Altres
12%

Aïllada
12%

 

En canvi, la relació amb la finca, una mica més de la meitat dels casos 

s’acostumen a situar en un dels laterals de la parcel·la. En el 20% la relació és 

central, o estratègica en un 12%. En la resta dels casos s’ha observat una 

relació arbitrària. 

Relació de les cabanes amb la finca

Perifèrica
54%

Estrat.
12%

Arbitrària
7%

ns/nc
7%

Central
20%

 

 

Les construccions annexes a les cabanes, les més habituals són els 

perxes o una altra cabana. En altres s’inclouen les escales i sitis però també les 

mines, pous o masos. 

Construccions annexes a les cabanes 

Construccions  Cabanes 
Cabanes 8 
Perxes 10 
Cisternes 4 
Basses 3 
Eres 6 
Altres 29 
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Característiques: 

Les cabanes que trobem a la Fatarella tenen unes dimensions 

considerables, les dimensions mitjanes estarien entre els 2,5 m d’alçada, 3 m 

d’amplada i 3,5 m de profunditat. 

La orientació de les cabanes és cap al sud. Aquesta orientació està molt 

relacionada amb l’ús que tenien les cabanes en l’antiguitat per assecar els 

fruits. 

Estat de conservació de les cabanes 

 Coberta Parets General 
Bo 33 37 32 
Mediocre 4 2 4 
Dolent 3 2 5 
Inexistent 1 0 0 

 

El seu estat de conservació, en general, és bo en un 78% i només un 

12% es troben en molt mal estat. Si ho analitzem per parts, són les parets les 

que conserven en més bon estat (90%). Les cobertes, la majoria estan en bon 

estat (80%) però un 2% ja l’ha perdut. 

Les que conserven la seva coberta en tots els casos la seva estructura 

és en volta de canó. Només s’ha trobat un cas amb una estructura de volta de 

canó per aproximació de filades i un altre amb falsa cúpula per aproximació de 

filades. El material que cobreix les cabanes sol ser la terra. Es troba en més del 

70% de les cabanes inventariades. 

La boca de la cabana, en un 65% és oberta i quant la trobem tancada 

(un 33%) s’observa que el tancament a ras de volta apareix en un 17% i el 

tancament davant la volta en un 14%. El tancament amb element annex és molt 

estrany de trobar i  només apareix en un 2% de les cabanes. El més habitual és 

trobar les portes al centre però hem observat que en el 31% de les cabanes 

tancades la porta es troba en un lateral i en un 15% està descentrada. 
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Boca de la cabana

Oberta 
65%

Tancada
33%

Semitancada
2%

 

Els elements interiors més comuns són els sitis, per ordre d’importància 

vindria el foc i la menjadora. En altres elements s’inclouen petites lleixes, 

piletes d’aigua i finestretes. 

Els elements exteriors són els que milloren l’acabat de la cabana. En la 

meitat de les cabanes no s’ha apreciat cap element, el 44% disposa de visera i 

un 10% disposa de brancal. 

    Elements interiors de les cabanes         Elements exteriors de les cabanes       

Elem. interiors Cabanes  Elem. exteriors  Cabanes  
Foc 8 Visera 18 
Forn 1 Brancal 4 
Pallissa 2 
Menjadora 6 
Sitis 11 
Xemeneia 2 
Altres 12 

 

 

 

Singularitat de les cabanes

Normal
46%

Destac.
27%

Excep.
5%

Banal
22%

 

- Els perxes 

Aquests tipus de construccions són totes aquelles construccions 

rudimentàries fet de pedra en sec, de planta rectangular, amb la coberta que no 

es de volta, ni de pedra.  
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La coberta està feta de bigues de fusta, normalment troncs d’ametllers o 

d’olivers, que suporten els elements d’impermeabilització fets amb rames, terra 

argilosa, lloses o teules. 

Igual que les cabanes, s’utilitzaven per assecar els fruits, les quals 

també s’orientaven cap al sud, o per aixoplugar-se, llavors l’orientació variava.  

Les perxes que s’utilitzaven per assecar els fruits solen tenir dues parets 

paral·leles i la coberta a una sola aigua, la qual per facilitar la bona entrada del 

sol està inclinada cap al darrere. 

Les perxes que s’utilitzaven per aixoplugar-se solen tenir la coberta a 

dues aigües. Per fer-la a dues aigües es posava una biga al mig de les dues 

parets, recolzada sobre la paret posterior i sobre la llinda col·locada entre les 

dues parets laterals, a la façana davantera. 

 

 

Perxe amb coberta original 

 

Inventariat 

Entorn: 

S’han inventariat 29 perxes, 16 pertanyen al municipi de la Fatarella i els 

altres 13 pertanyen al municipi d’Ascó. 

A excepció d’un, tots els perxes es troben en finques de conreu de secà. 

En quant a l’estat de conreu de les finques, el 59% es troben en finques 

conreades, i el 41 % es troben en finques abandonades. 

La relació dels perxes amb els marges, una major part de perxes es 

troben aïllats, un 34,5%, i també tenen especial importància els que es troben 

adossats a un ribàs o recolzats al fiter (28%). 
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En canvi, la relació amb la finca habitualment és perifèrica (62%). En el 

21% la relació és central i en un 14% és arbitrària. Només un 3% dels perxes 

tenen una disposició estratègica en la finca.  

Relació dels perxes amb els marges

Altres
28%

Adossat al 
marge
17%

Dins del marge
21%

Aïllat
34%

 

 

Relació dels perxes amb la finca

Estratèg.
3%

Arbitrària
14%

Central
21%

Perifèrica
62%

 

Les cabanes són les construccions annexes més habituals, a continuació 

trobem eres o masos. En altres s’inclouen dels marges fins a mines o pous. 

Construccions annexes als perxes 

Construccions  Perxes 
Cabanes 12 
Mas 8 
Cisternes 6 
Bassa 5 
Era 9 
Altres 18 

 

Característiques: 

Els perxes de la Fatarella tenen unes dimensions força considerables, 

les dimensions mitjanes es trobarien entre els 2 m d’alçada, 3 m d’amplada i 

2,5 m de profunditat. 
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L’orientació dels perxes, igual que les cabanes, també estan orientats al 

sud. Està molt relacionat amb l’ús que tenien en l’antiguitat per assecar els 

fruits. 

L’estat de conservació dels perxes  no es tan bon com el de les cabanes. 

Només el 39% es conserven en bon estat, el mateix percentatge que els que 

estan en mal estat. Un 21% estan en estat mediocre, però degut al seu 

abandonament acabaran amb un estat dolent. 

La coberta dels perxes és de fusta, el pas del temps la va fent malbé i, 

llavors, acaben per enderrocar-se. Si analitzem la conservació per parts trobem 

un 21% que ja han perdut la coberta i un 32% l’estat de la coberta és dolent. 

Només un 35% mantenen la seva coberta en bon estat. En canvi, les parets al 

ser de pedra es conserven en més bon estat. Trobem un 46% que tenen les 

parets amb un bon estat i un 29 % en que estan en mal estat. 

 

Estat de conservació dels perxes 

 Coberta Parets General 
Bo 10 13 11 
Mediocre 3 7 6 
Dolent 9 8 11 
Inexistent 6 0 0 

    

Dels perxes que conserven la seva coberta, el 60%, conserven la seva 

estructura de fusta, la resta ja l’ha perdut però per poder mantenir-lo en ús com 

a magatzem els propietaris acostumen a utilitzar peces d’uralita. Depenen de 

les dimensions del perxe es disposen a sobre les parets o amb un embigat de 

fusta o ferro.  

Pel que fa a la boca del perxe, en un 93% és oberta, i el 7% que estan 

tancades el material que s’utilitza és la pedra. 

Els elements interiors més comuns són les lleixes. En altres s’inclouen 

sitis, penjadors o banquets. 

 

                           Elements interiors dels perxes 

Elem. interiors Perxes 
Foc  2 
Lleixes 5 
Menjadora 1 
Altres 9 
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Singularitat dels perxes

Normal
52%

Destac.
14%

ns/nc
3%

Banal
31%

 

 

4.3 Construccions relacionades amb l’aigua  

La canalització de l’aigua i el seu emmagatzematge han estat sempre 

una necessitat ja que, la Fatarella, té el clima mediterrani. Això implica pluges 

més abundants  a la primavera i la tardor, però escasses a l’estiu. Per això 

trobem diverses construccions amb aquestes finalitats. 

- Les mines 

Com bé indica el seu nom, és un pas subterrani que s’utilitza per conduir 

l’aigua d’una font fins a un lloc on s’emmagatzema. En aquest cas, aquestes 

canalitzacions estan fetes de pedra en sec per garantir una millor conducció de 

l’aigua.  

Per construir aquestes galeries, com més profundes millor ja que hem de 

buscar els nivells de l’aigua, consten d’una solera i dues parets paral·leles de 

pedra en sec, i la coberta pot ser amb lloses planes o amb volta. Amb una 

sortida pel marge a través d’un forat que, en alguns casos, està protegit per 

una cabana. 

Com ja he dit abans, aquesta aigua s’havia de recollir. Es per això que 

s’utilitzaven, i encara funcionen en molts casos, piles, piletes o safareigs. Són 

dipòsits normalment a cel obert, fets de pedra en sec i impermeabilitzats a 

l’interior amb un arrebossat de calç. 

 

Inventariat 

S’ha inventariat 5 mines, totes situades al terme municipal de la 

Fatarella. 
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L’estat de conservació de la majoria és bo, només una de les mines es 

conserva en mal estat. 

En quant a la singularitat, la major part s’han considerat destacables i 

una d’excepcional, no pel valor de la mina en sí, sinó pel conjunt que forma 

amb altres elements. 

 

Estat de conservació de les mines

Dolent
20%

Bo
80%

 

Singularitat de les mines

Excep.; 20

Normal; 20Destac.; 60

 

 

- Els pous 

Els pous aquells construccions que tenen unes dimensions més 

reduïdes i per extreure aigua utilitzaven una petita bomba o amb l’ajuda d’una 

politja amb una galleda. Les sínies són pous d’unes dimensions més grans per 

poder posar el mecanisme per extreure l’aigua. 

Ja que hem fet un seguiment de la sínia de l’Hort de Ca la Marta, hem 

cregut oportú explicar la seva construcció i el seu funcionament ja que no sols 

tenim una construcció de pedra en sec sinó també un mecanisme per extreure 

aigua.  
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La construcció d’una sínia es compon de dos parts: el pou i el sistema 

mecànic per extreure l’aigua. El sistema mecànic l’explicarem quan parlem del 

seu funcionament.  

El pou de la sínia es construeix de la següent manera: 

o Fem un forat amb forma ovalada, més o menys, però més gran de les 

dimensions que ha de tenir el pou final i fins a la profunditat que hi hagi 

aigua. 

o Un cop estem a la profunditat desitjada, començarem a aixecar la paret 

de pedra. Aquesta paret no deixa de ser una paret de contenció de 

terres, per tant, es construeix igual que un marge (tot i que, ho 

expliquem més endavant farem una breu explicació). 

o Comencem a col·locar les pedres formant el pou amb les dimensions 

que ha de tenir el pou. Quan hem pujat dos o tres filades, no podem 

posar més de dos filades amb la mateixa junta, posem reble al darrere. 

Aquest farà de sistema de drenatge de les aigües que poden fer que 

empenyin a la paret. 

o S’anirà pujant la paret fins arran de terra, llavors, pujarem un mur de 

diversa alçada. Una part serà més alta ja que està l’eix principal el qual 

farà girar tot el mecanisme per extreure l’aigua. 

o Al seu voltant es posarà terra, ben anivellada ja que hi ha de traginar 

l’animal de tir.  

o Un cop construït el pou es col·locarà tot el sistema mecànic per poder 

extreure l’aigua i poder així regar o emmagatzemar-la.  

 

Per torbar l’origen de la sínia, em de remuntar fins a l’entrada dels àrabs 

a la península ibèrica. La principal funció era per a regadiu, tot i que, no es pot 

descartar altres funcions.  

La seva forma primitiva es composa de dos grans rodes: una col·locada 

horitzontalment, formada per dos arcs paral·lels fixos sobre un mateix eix i 

unides per la seva perifèria mitjançant barrots cilíndrics que els mantenen 

separats; entre aquests barrots engranen les dents de l’altra roda, la vertical, 

que duu una sèrie d’estaques sobre les quals es recolzen els catúfols; un 

darrere del altre amb dos sàmies paral·leles que formen un circuit tancat sense 
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fi i que es lliscaven sobre les estaques de la roda vertical, girant tots els 

catúfols amb ella.  

Estaven fabricades de fusta. Generalment, de fusta d’oliver, molt 

abundant en aquest país ja que és dura, flexible i suporta extraordinàriament bé 

els ambients humits.  

Consta d’un eix vertical que duu en la seva part mitja o central i solidaria 

amb ell, una roda de grans diàmetre col·locada horitzontalment amb estaques 

incrustades en sentit vertical en l’arc exterior de la roda. A l’extrem superior de 

l’eix hi ha dos forats rectangulars que formen entre si un angle inferior a 90º, en 

els quals encaixen i fixen els extrems de dos barres llargues on es posa 

l’animal de tir; aquest, amb el moviment circular al voltant del pou, fa girar l’eix 

principal i amb ell la roda horitzontal, la qual arrastra amb el seu gir a la roda 

vertical, que es troba al centre de la boca del pou. En aquesta roda estan 

col·locats els catúfols els quals són arrastrats amb el seu gir. L’aigua que pugen 

els catúfols, quan arriben al punt més alt del seu recorregut, cau dintre d’una 

caixa de fusta o pedra i per un forat que està a un dels extrems. Aquest 

conducte podia estar format per teules col·locades una darrera de l’altra o 

mitjançant un tub. L’aigua es condueix directament al camp o a un safareig per 

emmagatzemar-la. 

L’animal de tir es col·loca entre les dos barres, la primera es diu barra de 

guia i l’altra es diu barra de tir, de manera que quedi aquesta última enrere, en 

l’extrem de la cua; porta un “collar” amb dos anelles a les que es subjecten les 

cordes o cadenes de tir; l’altre extrem està enganxat a l’extrem de la barra de 

tir. L’animal tira d’aquest barra i fa girar l’eix principal, el qual fa funcionar tot el 

mecanisme que em descrit anteriorment. 

El catúfols són de material ceràmic. Porten un foradet a la seva base, 

l’objectiu és que entretant s’omplen al fons del pou tingui una sortida l’aire 

acumulat, això fa que s’aconsegueixi un major volum d’aigua. 

Aquí hem explicat la sínia més primitiva, al llarg dels segles i dels anys 

han anat modificant-se i adaptant-se als nous costums i necessitats. Es per 

això que es va substituir la fusta pel ferro i la roda horitzontal amb estaques per 

una roda plana amb dents que encaixen amb les dents d’una altra roda vertical 

que fa que giri la roda que subjecta les sàmies i els catúfols. La caixa on es 
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buida l’aigua és de pedra i les teules per conduir l’aigua són substituïts per 

tubs.  

 

Sínia amb el conjunt de bassa i canalitzacions 

 

Inventariat 

S’ha inventariat 6 pous, cinc es troben al municipi de la Fatarella i un 

pertany al terme municipal d’Ascó. 

Els pous, a excepció d’un, es porten associats un determinat tipus de 

conreu, els fruits i l’horta. El pou restant es troba en una finca abandonada. En 

quant a l’estat de conreu de les finques, el 50% es troben en finques conreades 

i l’altra meitat en finques abandonades. 

El mecanisme d’extracció de l’aigua dels pous més utilitzat és la sènia i 

en dos dels casos no se’n observa cap. En aquests casos es possible que el 

mecanisme s’hagués perdut o per les característiques i forma d’aquests pous 

molt possiblement aixecaven l’aigua amb galledes o amb algun tipus de bomba 

manual que ja ha desaparegut. Actualment, cap d’aquests mecanismes ja no 

s’utilitza i l’extracció es fa amb bombes modernes, les que encara continuen en 

ús. 

El seu estat de conservació, en el 33% (2 pous) l’estat és mediocre, 

aquests dos pous es troben en finques abandonades. Un altre pou correspon a 

una finca recentment abandonada ja que es conserva molt bé. La resta es 

troben en finques conreades en mantenen en bon estat. 
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Estat de conservació dels pous

Mediocre
33%

Bo
67%

 

Singularitat dels pous

Destac. 
17%

Excep.
17%

Banal
17%

Normal
49%

 

 

- Les basses 

Les basses són els dipòsits més antics i de més fàcil construcció. Es 

començava a fer un forat a terra i era millor si el terreny era argilós ja que 

donava garantia d’impermeabilitat; la seva forma perimetral obeeix a formes 

circulars si es destinen a abeurar el ramat, mentre que les de reg solen adoptar 

formes rectangulars.  

La profunditat és variable. Un cop s’havia acabat de fer el forat es folrava 

interiorment amb pedres tan ajustades com era possible entre si per evitar que 

la terra dels costats s’esllavissés cap a l’interior. A mesura que s’anava pujant 

aquesta paret, s’hi feien unes escales d’accés que quan l’aigua disminuïa 

servien per arribar al nivell de l’aigua i també per la neteja que s’havia de fer 

periòdicament ja que, quan plovia, arrossegava impureses que no podia 

eliminar totalment el sistema de filtratge, que consistia en col·locar al seu costat 

feixos d’argelagues, el seu espès teixit impedia el pas dels elements sòlids més 

grossos que arrossegava l’aigua.   
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Les basses són unes construccions senzilles però hi han alguns 

inconvenients com els raigs de sol, que a més d’evaporar l’aigua, anaven 

degradant progressivament la qualitat de l’aigua; si no es renovava, agafava 

una tonalitat verdosa que acabava putrefacta i criava cucs. La facilitat d’accés 

dels diversos animals del camp, generava un altre problema. Per evitar-ho, 

algunes basses aixecaven una paret al seu voltant, per accedir-hi posaven una 

porta, tot i que, resolia el problema amb els animals terrestres però no impedia 

el pas de les aus. En alguns llocs tenien diverses solucions, un exemple seria 

com la que acabem de  mencionar, un altre seria cobrir pràcticament arran de 

terra amb lloses de pedra, mantenia més fresca l’aigua i es degradava menys 

però era més difícil de trobar una manera de tancar les escales, això feia que 

no acabes de resoldre el problema amb els animals.    

Les basses se situen en fondals, voltades d’arbres, i formant cantó a les 

cruïlles de camins, tot i que, hi ha basses dintre d’algunes finques particulars. 

 

Inventariat 

 S’ha inventariat 5 basses totes al terme municipal de la Fatarella. L’estat 

de conservació de les basses és bo en tots els casos. 

En la majoria de casos aquestes basses agafen l’aigua de mines 

properes o directament de l’escorrentia d’una conca de recepció i només en un 

cas prenen l’aigua directament d’un pou. 

Singularitat de les basses

Excep. 
40%

Banal
20%

Normal
40%
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- Les cisternes 

Les cisternes són construccions fetes amb pedra en sec per 

emmagatzemar l’aigua de pluja en formes molt diverses, l’aigua s’havia de 

treure amb una galleda amb una corda ja que no hi havia escales. Per accedir-

hi per al seu manteniment es necessitava una escala de mà.  

La manera de construir les cisternes era similar al de les basses, sempre 

parlant del dipòsit; la coberta tenia més dificultats. Hi havia cisternes de coberta 

amb planta poligonal, quadrades o rectangulars; i planta rodona que podia tenir 

forma cilíndrica, troncocònica i de falsa cúpula o de volta cònica. Per cobrir la 

cisterna de planta poligonal es feia pujant unes gruixudes parets laterals i la 

frontal un poc més alta per donar-hi una mica de pendent cap a la banda 

posterior i amb lloses ben assentades a les parets es feia el tancament que en 

alguns casos completava amb un gruix d’argila. A les parets i al terra, s’hi posa 

una capa de calç per impermeabilitzar-les. Per poder accedir-hi hi ha una porta, 

que a la vegada, serveix de protecció dels animals i de la pols. En el cas de 

tancar-la en clau, aquesta s’amagava a la mateixa paret. 

A les cisternes de planta rodona, les parets gruixudes, es feien de 

manera circular sense utilitzar cap tipus de guiatge de la feina. La pedra 

utilitzada no era tan grossa com la que s’usava per a fer marges ja que hauria 

estat més difícil obtenir la precisió del cercle. La coberta es feia també amb 

unes llosetes i, en alguns casos, s’hi posava una mica d’argila, encara que no 

fos necessària. 

Solen estar al costat d’un mas, d’una cabana o d’un perxe; d’aquesta 

manera les cobertes fan de captadores de l’aigua de la pluja. Tot i que, també 

en trobem d’aïllades, situades a un marge o al costat d’un ribàs on es facilita 

una petita captació. 

 

Inventariat 

S’ha inventariat 13 cisternes, 8 de les quals es troben al municipi de la 

Fatarella i les altres 5 pertanyen al municipi d’Ascó. 

L’estat de conservació és bo en tots els casos a excepció de dos, amb 

un estat mediocre degut al seu abandonament i a la manca d’alguns dels 

elements de la cisterna produïts per petits despreniments. 
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La coberta de les cisternes, en un 39% és una volta de canó similar a la 

de les cabanes però de dimensions molt més reduïdes i en algun cas no utilitza 

la pedra sinó el maó. En alguns casos no s’ha pogut definir l’estructura de la 

coberta i en la resta dels casos s’utilitzen altres tipus de cobertes molt cop 

lligades a restauracions actuals amb nous materials com la uralita. 

Estat de conservació de les cisternes

Mediocre
15%

Bo
85%

 

Estructura de la coberta de les cisternes

De volta
39%

Altres
23%

ns/nc
38%

 

L’orientació de les cisternes estava relacionada amb el seu ús però 

l’orientació més habitual és al sud.  
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Singularitat de les cisternes

Destac. 
31%

Banal
38%

Normal
31%

 

 

4.4 Construccions d’usos no agrícoles  

Com ja hem explicat a l’apartat 2, en diverses èpoques la gent dels 

pobles va tenir de anar a viure al camp. Això va fer que es construïssin altres 

construccions que no tinguessin cap relació amb l’agricultura i fossin necessaris 

per la seva vida. 

- Els molins de farina 

La farina va ser un aliment molt important per als pagesos ja que era una 

altra manera de poder vendre el blat. També va ser una gran ajuda per 

moments de manca d’aliment.  

Els molins fariners són unes construccions complexes amb unes parts 

ben establertes i definides, serien: estructures de captació d’aigua en el curs 

d’un riu o riera, canalització de l’aigua construïda o excavada a la roca, 

emmagatzematge en basses de més o menys capacitat, i la força de l’aigua 

empeny un sistema de rodes i eixos,que transmeten el moviment a dues peces 

de pedra que trenca el gra, anomenades moles. 

El tipus de material de què estaven fetes aquestes moles incidien 

directament sobre la qualitat de la farina que s’obtenia, més o menys, pura o 

barrejada amb pols. 

Les rodes, eixos i moles es troben dintre del molí, que l’acaba formant 

les cambres per al treball agrícola i per a l’allotjament dels moliners. 

Tot el conjunt està fet de pedra en sec, la bassa de recollida d’aigua del 

molí, l’edifici on es troba les moles de trencar el gra, la vivenda dels moliners... 
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Degut a la necessitat d’aigua per poder fer el gra es situaven a les 

conques de rius o rieres amb força caudal. 

 

Restes d’un molí de farina 

 

- Els forns de calç i de gres 

La utilització de la calç per emblanquinar l’interior de les cases, els 

brancals i llindars, per impermeabilitzar les cisternes i els safareigs, i com a 

material de construcció, fou general fins no fa gaire. Per obtenir-la s’empraven 

els forns de calç.  

La calç és òxid de calci que s’obté de la cocció a altes temperatures de 

pedres calcàries que formen el que s’anomena calç viva. Per construir el  forn 

es triava un lloc que estigués a prop d’un indret amb pedra abundant i en una 

zona inclinada, ja que aprofitant el desnivell la seva construcció era més 

senzilla i pràctica. Es feia un forat ovalat i es revestia amb una paret de pedra, 

rebossada amb fang, i es deixava una obertura lateral (portada) i una altra 

zenital. A la part de sota es feia una falsa cúpula per tal d’adequar un espai per 

posar-hi la llenya. 

El ges és sulfat de calci hidratat, s’obté amb el  mateix procés que la 

calç. Barrejat amb aigua, dóna una pasta que s’endureix de seguida. 

Antigament, s’utilitzava en la construcció per allisar parets, per fer soleres o per 

collar maons. 

- Els forns d’oli de ginebre 

 Aquests forns servien per obtenir oli de ginebra, com molt bé indica el 

seu nom. Aquest producte, s’usa en veterinària i perfumeria, s’obtenia per la 

combustió dels troncs d’aquest arbust. 
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 Són unes construccions de petites dimensions, de planta més o menys 

circular, situades sobre una roca en forma de cubeta i amb una coberta en 

cúpula.  

 Hi havia una boca per introduir els troncs de ginebre per cremar-los. 

Aquests troncs desprenien una líquid que sortia per un orifici i es recollia en 

una pileta exterior. Desprès d’un procés senzill de purificació aquest líquid 

s’obtenia l’oli de ginebre. 

 

- Les teuleries 

Les teuleries són construccions on es coïen els materials de fang 

necessaris per a la construcció, teules àrabs i rajoles. 

Per poder fabricar les teules es modela l’argila per tal de donar-li la 

forma característica i es posen a coure dins del forn a unes temperatures molt 

altes. 

Tot i que hi ha hagut diverses teuleries, actualment a la Fatarella només 

queden les restes d’una. És una construcció de dimensions considerables, feta 

de pedra en sec. A la base hi havia la cambra de foc i sobre aquesta, separada 

per una superfície perforada hi havia la cambra de cocció, descoberta per la 

banda superior. 

Al costat del forn hi ha unes altres construccions de pedra en sec les 

quals havien estat utilitzades pels treballadors de la teuleria i pels animals de 

càrrega. 

 

Restes d’una teuleria a la Fatarella 

Inventariat 
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Només s’han inventariat dos forns, aquesta poca presència d’aquest tipus 

d’element es deguda a què són construccions de tipus efímer, i en els casos on 

es pot trobar algun vestigi, el que es conserva és el forat cremat on s’ubicava. 

S’ha inventariat un forn de guix al terme municipal d’Ascó i un forn d’oli 

de ginebre al municipi de la Fatarella. La resta de forns que van funcionar pel 

territori van deixar de funcionar quan la calç i el guix es van deixar d’utilitzar per 

la construcció. 

L’estat de conservació del forn de guix és bo, en canvi, el forn de ginebre 

és mediocre, tot i que s’ha qualificat amb singularitat destacada. El forn de guix 

s’ha qualificat amb una singularitat normal. 

Sols es conserva una única teuleria a la Fatarella, degut al seu dolent 

estat de conservació, s’ha qualificat amb una singularitat normal. 

 

4.5 Altres construccions  

- Construccions diverses 

Simplement anomenarem unes quantes construccions, difícils de 

catalogar però que  van poder resoldre certes necessitats en el seu moment. 

Serien corrals d’arnes, barraca de caça i bauma. En podríem explicar 

moltes més però hem volgut fer una breu representació. 

o Corrals d’arnes 

En el món rural sempre hi ha hagut una gran dedicació a les abelles. En 

llocs arrecerats, ben orientats i amb força vegetació amb romaní, la farigola, el 

sapell, etc; pots trobar arnes que es posaven sota els marges o encastats a 

ells. 

La funció principal d’aquests corrals era la d’arrecerar les arnes dels 

freds i de les ventades. També era una defensa ja que poden ser atacades per 

diversos animals com les rates, la geneta, el toixó, les sargantanes, ... 

El corral era un recinte rectangular, amb un sol portal per accedir-hi i 

unes finestres o petites obertures per on podien sortir les abelles. Dintre del 

corral hi havia una petita pallissa per guardar les arnes que no servien i els 

estris necessaris per recollir la mel.  

 En alguns llocs encara i queden arnes de canya com es feien molt 

abans ja que aquest tipus d’arna per extreure la mel s’havia de trencar. 
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Actualment, les arnes es troben al camp, amb alguna excepció, amb unes 

caixes de fusta com a arnes. Tot i que, es continua posant a llocs arrecerats i 

ben orientats.  

 

Corral d’arnes 

 

o Barraca de caça 

Aquest construcció, tot i que la podríem considerar d’aixopluc, la posem 

en aquest apartat ja que és una construcció poc freqüent i s’utilitza, com bé diu 

el seu nom, per la caça.  

Igual que les abelles, la caça és una altra manera d’obtenir menjar 

mitjançant els recursos que hi ha a la naturalesa. Ja que era una altra via per 

obtenir carn en moments, sobretot, de mancança d’aliments.  

Les barraques de caça són construccions circulars, normalment, amb 

una coberta de lloses i pedres. Es deixa una petita porta per accedir-hi i uns 

forats no molt grans a les parets orientades als camps. Ja que des de dintre es 

caça els animals. D’aquesta manera els animals no et veuen i, a més, quedes 

més protegit de les inclemències del temps ja que la caça comença a principis 

d’octubre i s’acaba a principis de febrer. 

Aquestes barraques les podem trobar encastades als marges o situades 

estratègicament pels camps. 
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Barraca de caça 

 

o Bauma 

 Aquest tipus de construcció és molt desconeguda ja que les trobem on hi 

ha muntanyes o singles. S’utilitzava per guardar els ramats quan es portaven 

lluny del corral. 

 Un single no és tot llis i recte sinó que la mateixa pedra té parts que 

sobresurten més que d’altres. Algunes d’aquestes parts tenen suficient espai 

per poder-hi tenir un ramat. Construïen una paret a un extrem i a una certa 

distància es construeix una altra paret amb una porta per accedir-hi. D’aquesta 

manera tenies el ramat protegit dels depredadors durant la nit i tampoc es 

podien perdre. Ja que l’únic lloc obert que hi ha es la continuació del single que 

està a una certa alçada. 

 

Restes d’una bauma 
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Inventariat 

Aquí s’inclouen totes aquelles construccions que no s’adeqüen als 

apartats anteriors. S’ha inventariat 33 construccions diferents, 20 pertanyen al 

municipi de la Fatarella i les altres 13 es troben al terme municipal d’Ascó. 

Tot i que, s’hi hem de catalogà d’alguna manera aquestes construccions 

amb la tipologia que hem seguit fins ara trobem, sis elements dintre de les 

construccions d’aixopluc, tres que són construccions relacionades amb l’aigua i 

la resta, el 73% de tots els elements serien les englobades en la tipologia 

d’altres construccions, les més comunes són els sitis d’arnes. 

      Llistat d’elements inventariats com a altres construccions 

Elements Núm. el.  
Aixopluc 6 
Font 2 
Safareig 1 
Barraca caçar 3 
Bauma 1 
Descarregador 1 
Escales 3 
Porquera 1 
Refugi militar 3 
Siti arnes 12 

 

Tipologia dels elements inventariats com a altres c onstruccions

Altres const.
73%

Const. rel. aigua 
9%

Const. d'aixopluc
18%

 

 

L’estat de conservació de les diferents construccions és bo en el 71% 

(23 elements), mentre que un 13% de les construccions tenen un estat de 

conservació dolent, el 16% restant tenen una conservació mediocre. 

En quant a la orientació la majoria de les construccions també estan 

orientades al sud. 
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La major part de les construccions s’han qualificat amb una singularitat 

banal o normal. Un element s’ha qualificat com a excepcional (el safareig) i deu 

com a destacables (dos refugis militars, dos fonts, dos barraques de caçar, tres 

sitis d’arnes i unes escales). 

Estat de conservació de les construccions diverses

Mediocre
16%

Dolent
13%

Bo
71%

 

Singularitat de les construccions diverses

Destac. 
31%

Excep.
3%

Banal
25%

Normal
41%

 

 

- Edificis dins del poble 

 Fins ara sols hem parlat de tot tipus de construccions de pedra en sec 

que es feia fora dels pobles. Això no vol dir que dintre de la Fatarella no 

trobèssim cap casa feta amb pedra en sec, tot i que, es va anar deixant de 

construir amb pedra degut a l’aparició de nous materials de construcció. 

Les cases les construïen els paletes però els amos els ajudaven ja que 

quasi tothom sabia apanyar una mica la pedra. Es feien amb pedres però per 

evitar forats i donar més assentament a les parets, es posava terra aubar entre 

les pedres. La terra aubar és un tipus de terra no argilosa. 
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El pis està fet d’un entrebigat de troncs de pi damunt el qual es posa una 

solera de ges i sobre rajoles. Aquesta solera descansa sobre petites voltes, 

sobre lloses o sobre canyissos. A la coberta, damunt de l’entrebigat de troncs, 

es posen uns canyissos sobre els quals descansen les teules. 

La façana es deixava la pedra vista, o, si s’ho podien permetre, es 

posava un argamassejat que consistia en tapar les juntes de les pedres amb 

arena i calç; o bé, es posaven un lliscat, que consistia en posar una capa de 

ges, arena i calç, que li donava un caire més senyorial. 

Encara que ja no es construeix amb aquesta tècnica, s’ha de remarcar 

que l’any 1995, l’ajuntament de la Fatarella, va construir la Casa Ecològica amb 

pedra en sec per, així, recuperar l’aparença d’aquestes construccions típiques. 

 

          Casa situada dintre de la Fatarella 
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5. SEGUIMENT DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’HORT 

DE LA MARTA 

 

5.1. Portells 

La restauració de cada portell s’ha dut a terme depenen de les 

necessitats de cadascun d’ells. Tot i que, el procés de construcció ha estat el 

mateix per tots els portells, s’han construït de tres formes diferents segons els 

seus avantatges e inconvenients. 

Al portell 1 s’ha utilitzat el tractor ja que al ser el més alt ha estat 

necessari pujar les pedres tan de baix com per dalt. Ha estat possible degut al 

estar al costat del camí. 

Al portell 2 també s’ha utilitzat el tractor però s’han posat unes pedres 

que sobresurten del pla del mur i formen una escala. Això es feia per poder 

facilitar la feina als margeners i poder pujar les pedres més còmodament quan 

no es tenia la maquinària actual. En aquest portell sols s’ha pujat pedra des de 

baix. 

Al portell 3 es troba situat al marge superior de sobre del pas d’entrada. 

Això ha fet que no es pugues utilitzar el tractor per poder pujar les pedres. És 

per aquest motiu que les pedres són de dimensions més petites ja que han 

utilitzat una bastida de cavallet.  

 

Portell 1:  

Per situar-nos, seria el portell que està situat a la finca d’un veí el qual 

deixa que passin per poder entrar a l’Hort de Ca la Marta. Ja que al caure 

aquest portell va deixar inhabilitat la entrada originaria que era per la part de 

dalt del portell.  

Tot i que ara procedirem a la reconstrucció d’aquest portell continuarà 

sen la zona d’accés a l’Hort ja que es l’única zona adaptada a la maquinària 

actual. 

Després de la neteja d’herbes de la zona i un cop arrancat l’ametller, es 

va procedir a la extracció de les pedres caigudes del portell i classificades 

segons dimensions. Sempre teníem cura de que el portell no ens caigués a 

sobre o es danyes més. 
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Un cop hem extret les pedres analitzem en quina situació es troba el 

portell. Sempre es comença per la filada més segura, si no n’hi ha cap 

començarem pels fonaments. En aquest cas, es va començar per refer la 

fonamentació. Amb les pedres que hem extret abans o amb pedres que tenen 

la brigada a una cantera. 

Després de fer la fonamentació anem posant filades de manera de que 

ens quedin al mateix nivell. Podem reutilitzar les que ja estaven o posar-ne de 

noves les quals s’hauran d’arreglar per poder-les posar. Ja que tota pedra a de 

reunir unes certes característiques per poder posar-les. La cara ha de ser més 

ampla que el cul i a de tenir una forma semblant a un trapezi. No li poden sortir 

bonys o puntes als laterals ja que impediria la bona col·locació de les pedres de 

la mateixa filada. Es pot pujar seguint la mateixa junta dos o tres filades però 

després s’ha de trencar. 

És el portell més alt dels tres que hi han per reconstruir. És per això que 

s’han utilitzat pedres més grans i, per tant, s’ha utilitzat des del principi la pala 

d’un tractor per poder pujar-les a la filada corresponen. Però primer al terra s’ha 

procedit a arreglar la pedra per poder tenir-la apunt un cop posada a la filada. 

Sempre s’arreglarà la pedra sobre una base plana i estable, en el cas que no 

sigui possible, ens ajudarem amb trossos de pedra per falcar-la. 

Duran el curs hi han passat diferents grups per treballar-hi. Ha estat el 

portell on més pedra s’ha arreglat, per tant, on han après més sobre els 

problemes que pots trobar-te en qualsevol marge. També ha estat l’últim en 

acabar-lo. 

 

Portell 1 
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Portell 2: 

El portell 2 es troba tot just entrar a l’hort sobre el qual es trobaria la 

porta d’entrada. Actualment sols queda una fulla de la porta ja que l’altra va 

caure juntament amb el portell. 

Els procediments que es van seguir són els mateixos que en el portell 1. 

Tot i que, aquest portell és més baix això va facilitar la seva execució.  

Un cop extretes les pedres amuntegades degut a la caiguda de portell es 

va procedir a la reconstrucció del portell. Les pedres utilitzades són part de les 

pedres extretes del amuntegament i de la cantera pròpia de la brigada.  

Les pedres s’arreglaven igualment com hem mencionat abans. Però en 

aquest cas no hem empleat pedres tan grans ja que, al formar part d’un marge 

existent, hem volgut mantenir la seva hegemonia.  

 

 

 

Portell 2 

Portell 3: 

Aquest portell es troba al marge de la part de sobre del pas d’entrada. 

Degut això ha dificultat més la seva execució ja que no han pogut entrar les 

màquines i tot ho han fet els de la brigada.  

 

En aquest cas s’han utilitzat les pedres que estaven amuntegades ja que 

no poder utilitzar màquines.  

La construcció del portell ha estat el mateix que ens altres. Amb les 

seves particularitats descrites anteriorment.  
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Portell 3 

 

5.2. Brancals  

Degut a les continues pluges que van haver durant el període d’execució 

d’aquest projecte, no es va poder dur a terme la reconstrucció dels brancals 

deixant-ho per un posterior projecte. 

 

5.3. Desmunt i nova ubicació de la caseta del motor  

La sínia fa molt de temps que no té cap ús ja que es va ubicar un motor 

de gasoil per a la extracció de l’aigua. Però es va construir una caseta de 

totxanes de grans dimensions que impedeix qualsevol posada a punt de la 

sínia.  

És per això que s’ha desmuntat la caseta i s’ha fet una connexió 

soterrada des de la sínia fins al marge de contenció de les terres de la sínia. 

Amb l’ajuda dels propietaris, s’ha posat un motor que es posa i es treu cada 

cop que es necessita. Així queda tot integrat al conjunt sense trencar amb les 

intencions inicials de recuperar el funcionament de la sínia.  
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Nova ubicació motor 

 

5.4. Restauració dels mecanismes de la sínia 

Un cop extreta la caseta del motor procedim a posar en marxa la sínia. 

Aquesta feina la farà el ferrer del poble, en Ramon. 

La sínia tenia pràcticament tots els mecanismes originals, el que ha fet el 

ferrer ha restaurat parts dels mecanisme que encara podien funcionar i ha 

arreglat i/o substituït altres que havien quedat inservibles pel pas del temps.  

Les parts que ha arreglat i/o substituït són:  

- Part de la roda que estava trencada. 

- El suport i els coixinets de l’eix. 

- Els suports guia dels catúfols. 

- Posar sàmies noves. Les sàmies són les cordes on subjectem les 

suports guia dels catúfols. 

- S’han posat catúfols nous ja que n’hi havien de trencats. 

- S’ha posat les barres, amb l’ajuda d’un animal, al donar voltes fa 

funcionar la sínia i puja l’aigua.  

Les parts que ha restaurat o netejat són:   

- Ajustat els engranatges dels eixos. 

- Ha tret l’òxid de totes les peces de la sínia. 

- S’ha netejat i arreglat la pila on es recull l’aigua i la canonada que la 

porta al safareig. 
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5.5. Restauració i col·locació de la porta de ferro  d’entrada a l’hort 

Un cop reconstruïts els marges recuperarem l’accés original de l’hort el 

qual tenia una porta de ferro que va caure, juntament amb el marge 1.  

Consta d’una porta de dos fulles, una fulla es manté amb molt bon estat 

collada al marge superior. L’altra, com ja hem dit abans, va caure juntament 

amb el marge; per aquest motiu la utilitzaven com a reixa al nou accés per 

entrar a l’hort. Aquesta fulla s’haurà d’arreglar certs desperfectes que ha tingut 

per la caiguda i per l’ús. 

Un cop construïts els marges ja podem col·locar la porta. Que 

prèviament el ferrer li ha tret l’òxid, i ha arreglat les parts trencades per la 

caiguda i el pas del temps. També ha fet un pany i una clau ja que la porta 

original no en tenia.  Per poder posar la porta, prèviament, posarem uns 

suports metàl·lics. Un encastat al marge i l’altre collat al terra.    

 

 

Porta d’accés a la finca 

 

5.6. Acabaments 

Per acabar s’ha procedit a la reparació de diversos acabats que estaven 

en mal estat. Són els següents: 

- Anivellar i coronar el marge que hi ha sobre el pas d’entrada a l’hort. 
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- Repassar el coronament del marge que dona la volta a la sènia i 

arreglar la solera per on ha de passar l’animal al voltant del pou. 

 

 

 

- Anivellament del pas d’entrada a l’hort una vegada refets els portells 

que impedeixen el pas. 

 

 

- Neteja de tot l’espai afectat pels treballs i retirada de tots els 

elements de protecció de les obres. 
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 Degut al temps aquest curs de pedra en sec es va allargar més del 

previst i això també va fer que les feines tinguessin dificultats per acabar-les a 

la data prevista. Però, quan es pugi, posaran una barana de fusta sobre els 

marges 1 i 2 per la seguretat dels visitants que vagin a fer la ruta de les sínies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El sistema constructiu de la pedra en sec en la zona de la Terra Alta                                  - 59 -     

 

6. PROJECTES JA EXISTENTS 

6.1 Descripció del projecte dels Canyerets 

 Donades les característiques de la finca el projecte es desenvolupa en 4 

blocs: 

 

1. Restauració del camí d’accés 

2. Restauració d’un conjunt de marges 

3. Restauració de cabanes 

4. Restauració de la cisterna 

 

QUADRES DE SUPERFÍCIES 

 

ELEMENT 
METRES 

LINEALS 
SUP. ÚTIL 

SUP. 

CONSTRUÏDA 

CABANA OBERTA  11,60 m2 14,95 m2 

CABANA TANCADA  24,07 m2 35,05 m2 

CISTERNA  2,55 m2 3,99 m2 

MARGES QUE CONFORMA 

L’ERA 
35,05 ml. Aprox.   

MARGE QUE CONFORMA 

EL CAMÍ I DELIMITA L’ÀMBIT 
24,61 ml. Aprox.   

CAMÍ D’ACCÉS  75ml   

 

 

1. Restauració del camí d’accés   

El camí d’accés, és el camí que ens porta des de l’era fins a les cabanes 

i a la cisterna, els primers trams són curts i curvilinis, ja que baixen de la cota 

100 fins arribar a la cota 96 en pocs metres. A partir d'aquesta cota 96, 

aproximadament, el camí va resseguint totes les construccions que es troben 

alineades en una feixa estreta i llarga. 
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 L’actuació que cal fer en aquest camí d’accés és primer que res netejar-

lo i esbrossar-lo, i a continuació s’empedrarà part d’aquest camí, en principi el 

primer tram, per tal d’ensenyar la tècnica constructiva de l'empedrat de camins. 

Les dimensions d’aquest camí són: 

1er tram:  4,10 m. de llargària x 1,10-1,20 d’amplada 

    Vista des del 1er tram de camí. 

2on tram : 4,80 m. de llargària x 1,10-1,20 d’amplada  

 Vista des del 2on tram de camí. 

3er tram:  15,90 m. de llargària x 1,10-1,20 d’amplada. aquí comença el marge 

que acompanya totes les construccions. 

4rt tram : 2,10 m. de llargària x 1,10-1,20 d’amplada 

5è tram:  7,86 m. de llargària x 1,10-1,20 d’amplada. en aquest tram hi ha un 

portell al final, de 1,86 m. de llargària aprox. 

6è tram : 13,66 m. de llargària aprox. 

 El tram final fins al final de la cabana oberta: 24,50 m. aprox. de llargada 

amb una amplada promig de 2,25 m. 

 El primer que s’ha de fer és posar les lloses de pedra d’un tamany mitjà 

a les vores que conformaran el camí, per tal d’acotar-lo. A continuació s’han 
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d’anar disposant les pedres, tipus llosa gruixuda, de forma vertical, generalment 

de cantell i en posició transversal, seguint l’eix del camí. 

 De tant en tant es fan aigüeres i cunetes, que canalitzen els corrents 

d’aigua i redueixen la velocitat de l’aigua pels camins empedrats, per tal de 

protegir-los. 

En casos de forta pendent, es pot fer algun graó, per salvar el desnivell, i al 

mateix temps disminuir la velocitat de l’aigua, en cas de pluja. 

  

 

 

Tram de camí que quedarà sense empedrar però que caldrà netejar i mantenir. 

 

2. Restauració d’un conjunt de marges   

 

 

 

Tota la finca està envoltada de marges, de dos tipologies diferents: 

Per un costat, estan els murs d’abancalament o murs de contenció , 

que són els més abundants. Aquests murs, per una banda, van creant  
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terrasses, que permeten conrear la terra amb pendents molt pronunciats, i per 

l’altra aprofiten millor l’aigua i eviten l’erosió del sòl. 

Aquests murs d’abancalament fan la funció de murs de contenció de 

terres, i per tant, estructuralment estan sotmesos a la pressió de la terra que 

aguanten. Aquest tipus de mur funcionen per gravetat, i per tant cal que 

estiguin ben assentats en el terreny. El seu màxim enemic en aquests tipus de 

construccions és l’aigua, per això cal assegurar un bon drenatge. 

Part de l'atractiu d'aquestes construccions es troba en la repetició d'un 

mateix estil en zones regularment abancalades. 

Per un altre costat, estan els murs o marges de delimitació , que són 

els que separen les finques o les propietats i no tenen cap funció estructural. 

Aquests tipus de murs solen ser més baixos i permeables a la fauna. 

A la finca del nostre estudi, restaurarem dos marges. 

El camí d’accés que ens porta a les cabanes i a la cisterna, està acotat 

per una banda pel marge que va acompanyant totes aquestes construccions i 

que conforma l’era, a la part superior, i per l’altre costat limita amb un marge de 

grans dimensions, que forma una altra terrassa i que al mateix temps fa de 

protecció.  

L’actuació que cal fer en l’apartat dels marges és: 

1. El marge que suporta l’era, està en un estat deficient, part ha caigut i 

part està molt fletxat, posant amb perill l’estabilitat de les terres de la terrassa 

superior, les de l’era.  
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Aquest marge cal refer-lo a les parts on es troben els portells. La tècnica 

a seguir és primer que res treure les pedres del marge caigudes,  amb molt de 

compte per no desestabilitzar la resta i tornar a posar-les al seu lloc, intentant 

aprofitar al màxim les pedres ja treballades. 

Estructuralment el mur ha de ser més ample a la part de baix que a la de 

dalt,  ja que s’ha de desplaçar el centre de gravetat cap a l’interior, per evitar la 

bolcada del mur. 

Cada tipus de mur té el seu talús natural, com  que el que es tracta és de 

refer un portell, ens anirem adequant al mur existent. 

De tant en tant, es van deixant buits, tant per facilitar el drenatge, com 

per plantar vinyes, tècnica molt típica en aquestes comarques. 

És molt important a l'hora de fer el marge el material de reble que es 

posa a la part de dins del marge. 

Per facilitar l’accés entre bancals s’utilitzen uns pujadors o escales. En 

principi es troben en bon estat, però si cal es repassaran. 

 

  Imatge d’un portell al marge de l’era 

 

  Imatge de les escales del marge vistes des de 

dalt. 
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2. La segona actuació pel que fa als marges , és  fer un marge de 

protecció al davant de les cabanes i de la cisterna per tal de millorar l’accés i la 

seguretat. 

Aquest marge també és un mur d’abancalament però al mateix temps 

ens delimitarà la zona d’estudi. 

Es tracta d’un marge que es troba en un estat molt deficient i d’una certa 

dificultat d’accés, ja que la vegetació, matises i coscolls, és abundant. 

Les seves dimensions són 20m. de llarg x 1,50m-3,00 d’alçària. 

De marges en podem trobar d'altura ben variable: des dels que aixequen 

un pam, en terres quasi planes, fins a respectables murs de quatre metres o 

més, en zones de més desnivell i pedra adequada. Pel que fa al seu perfil, 

aquest és usualment vertical per a alçades no superiors als dos metres. Els de 

més altura, que també són els més resistents, com a murs de contenció, solen 

ser esglaonats o, encara, atalussats. Aquest últim cas és el que realitzarem a la 

finca dels Canyerets, un mur d’aproximadament 3,00 m. d’alçada atalussat. 

Per la realització d’aquest marge, prèvia neteja del terreny, és necessari 

l’aportació de pedra, ja que l’existent ha anat caient amb el temps al bancal de 

baix, i això dificulta tornar-la a pujar manualment. Aquests tipus de murs se 

solen treballar des de dalt, i per tant, el material es facilitarà des de l’accés fins 

la terrassa superior. 

 

 

Secció d’un mur  de contenció atalussat. 
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3. Restauració de cabanes  

 

- Cabana Oberta 

Les cabanes neixen de la necessitat d’adequar un espai cobert apte per 

aixoplugar-se, tant per les persones com pels animals, per guardar les eines i 

també per assecar els fruits. 

En la finca dels canyerets trobem dos tipus de cabanes, una cabana 

oberta destinada a assecar fruits, majoritàriament figues i ametlles, i l’altra una 

cabana tancada, per al pagès i els animals. 

La cabana oberta és la construcció que està situada més lluny del camí 

d'accés. Està formada per un arc de mig punt, formant una volta de canó, 

recolzant-se al propi terreny. La boca està orientada cap al sud, per aprofitar al 

màxim el sol. 

La volta de mig punt, normalment s’utilitza quan els carreus són 

escairats i de grans dimensions . Comença aproximadament a partir de quatre 

filades sobre el nivell de terra, anomenades peus, amb una amplada de 3 a 4,5 

m, per evitar que les empentes obrin la paret.  

Està encabida al llarg del marge, fet que ajuda a suportar les càrregues 

que descendeixen de l’arc, a mode de contraforts, així com al mateix temps, 

queda la construcció completament integrada amb la natura, tant que a la 

primavera, sobretot, es confon la coberta amb el terra. 

 

Vista de la cabana oberta, des de la part del davant, el sud 
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Aquesta cabana és la que es troba en més mal estat. Per tal de refer tota 

la coberta, que està mig enderrocada, cal desmuntar-la poc a poc, per la part 

de l'intradós de la cabana (des de baix i des de l'interior), anant traient les 

pedres una a una.  

 

 

Vista de la cabana des de l’interior. 

Durant el procés d'enderroc es decidirà si es manté l'arc de pedra, tal 

com es troba en l'actualitat, o pel contrari, si cal també enderrocar-lo i 

començar la cabana des del principi.  

El sistema constructiu a utilitzar serà a partir de la construcció de la 

coberta amb un cindri de fusta mòbil.  A mesura que es vagi avançant s'anirà 

desplaçant el cindri. Amb aquesta solució evitarem haver d'omplir la cabana 

amb terres compactades, i posteriorment, treure-les, tal com es feia 

antigament. 

Quan la coberta estigui acabada es plantaran espècies autòctones de la 

zona, típiques de les construccions de la pedra en sec, com ara giriblaus o 

safrà per acabar de fixar la terra del damunt de la volta. La flora i la fauna 

associada a aquests tipus de construccions és molt rica. 

En la mesura que sigui possible, s 'evitarà posar una abeurada de 

ciment, de glaç o argamassa, pel damunt de la coberta per acabar-ho de lligar 

tot, però si es donés el cas, s'hauria de tapar posteriorment amb la vegetació 

de la coberta. Això es solia fer per donar més solidesa a la volta i acabar 

d’impermeabilitzar la cabana. 

Les seves dimensions estan pensades a mida humana i són 

aproximadament: 
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2,90x 4,00 des de l’interior i 3,50x 4,60 des de l’exterior amb una alçada 

de 3,10 m. Normalment l’alçada no supera els 4m.  

 

 

Vista de la cabana oberta des de la part posterior. Es pot observar la part de la 

coberta caiguda.                     

 

- Cabana Tancada 

 

 

La cabana tancada està situada, seguint el mateix marge que conforma l’era, a 

continuació de la cisterna. 

Segueix el mateix estil arquitectònic, que la cabana de pedra oberta, és 

a dir, la lògica estructural defineix la forma.  

Es tracta d’una construcció que treballa a compressió, utilitzant la pedra 

com a material estructural i únic, sense cap material d’unió entre els diferents 

carreus. 

La volta és de mig punt, aproximadament, una mica rebaixada, amb pedres de 

dimensions mitjanes-grans, escairades i treballades. L’arc comença a partir de 

la tercera o quarta filada, els anomenats peus. Igual que la cabana oberta està 
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integrada la marge i assentada sobre el terreny natural, per la part del posterior, 

anomenat fiter, a les comarques de la Terra Alta. 

Damunt la volta la coberta s'acaba amb terra i lliris silvestres, així com 

giriblaus o safrà, que donen compacitat i pes a la volta i càrrega, perquè pugui 

treballar la pedra per al que està preparada: a compressió. La façana és un pla 

que es col·loca davant la volta que fa únicament de parament, però que no 

treballa estructuralment. 

Les actuacions a realitzar en aquesta cabana són: 

Pel que fa a l’interior cal: 

1. netejar la cabana  pel seu interior. La cabana té una planta més o 

menys quadrada, amb dues estàncies dividides mitjançant una pica de 

pedra. Aquestes dues divisions responien una per allotjar-se l’animal i 

l’altra el pagès. 

Les seves dimensions són: 

la fondària és de 5,80 m. 

la superfície és al seu interior de  24,07m2 aprox. 

 

2. Restaurar la porta  que es troba en un estat molt deficient. La porta està 

formada per una llinda de fusta i la porta d’accés, que feia la funció de 

guardar del vent i del fred, inclús del vandalisme. 

 

                  

Vista des de l’interior de la cabana. Vista de la boca d’entrada, orientada al sud. 

Pel que fa a l’exterior cal: 

3. Refer la part caiguda  per sobre la llinda de la porta. 
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Per tal de refer la part de tancament que està enderrocat cal desmuntar 

únicament la paret de tancament, i mantenir l’arc de mig punt, sempre i 

quan sigui possible. Al refer aquest mur de tancament s’utilitzarà la tècnica 

de la pedra seca, tot i que actualment hi ha parts amb materials d’unió, de 

possibles actuacions posteriors. 

4. Refer el marge annex a la cabana , que està molt fletxat i posa en perill 

la construcció de la cabana. 

El marge que acompanya aquesta cabana, es troba en un estat deficient i fa 

perillar la construcció annexa. Aquesta actuació forma part del bloc dels 

marges però s’haurà de fer simultàniament a la reconstrucció de la cabana 

tancada, ja que treballen tots dos elements simultàniament, i si un falla 

perilla el del costat. 

  

Vista del marge annex a la cabana. 

 

5. Netejar l’entorn 

Cal netejar l’entorn un cop s’hagi finalitzat l’actuació, així com plantar 

espècies vegetals, tal com s’ha indicat  en la restauració de la cabana 

oberta, per tal que acabi sent tot un conjunt arquitectònic integrat al 

paisatge. 

 

4.Restauració de la cisterna  

La cisterna, situada entre les dues barraques és utilitzada per 

emmagatzemar l’aigua. Normalment són finques que es troben lluny del 

municipi i cal fer una reserva d’aigua de pluja. 

Estan mig soterrades per tal de facilitar l’entrada de l’aigua de la pluja i  

per mantenir l’aigua a una temperatura baixa, sobretot als mesos de l’estiu. 
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Al contrari de la resta de les construccions, cal impermeabilitzar bé les 

parets que formen la cisterna, per evitar que l’aigua s’escoli. Normalment es 

posa una capa de calç.  De cara al funcionament té, en el cas de la cisterna 

que trobem a la finca dels Canyerets, una petita conca, on actualment hi ha una 

uralita, que fa la funció de captador d’aigua de la pluja i de canal, conduint-la 

fins  a l’entrada de la cisterna, on es plantava una argelaga per evitar l’entrada 

de pols i de fulles. 

De cara a la nostra actuació cal treure la uralita i recuperar la conca de 

captació de l’aigua. 

La cisterna té per a poder treure l’aigua i per poder accedir, una porta de 

fusta de reduïdes dimensions, que fa al mateix temps la funció de protegir 

l’aigua de  petits animals, fulles,....   

Per la part davantera de la cisterna cal prevenir un sobreeixidor, per 

evitar que es desbordi l’aigua i evitar les empentes excessives de l’acció de 

l’aigua. 

El sistema constructiu és igual que les cabanes amb volta de mig punt. 

  

Vista frontal de la cisterna. 

Pel que fa a les actuacions per la part interior que caldrà fer són: 

1. netejar la cisterna  per dintre.  

la fondària és de 2,10 m. 

la superfície és de 2,55 m2 aprox. 

2. encalar-la  
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Pel que fa a l’exterior caldrà: 

3. treure les plaques d’uralita  i canviar-les per una llosa o varies de 

pedra, o mitjançant l’adequació de la conca de captació. 

les dimensions de les plaques d’uralita són: 2,20   x 2,90 aprox. 

4. fer un sobreeixidor   

5. netejar  l’entorn  

 

 

 

 

6.2 Descripció del projecte de la Cabana de Cacano 

En aquesta finca es procedirà a la reparació del marge i la restauració de 

la cabana.  

Aquesta cabana la trobem al terme municipal d’Ascó. És va construir el 

1909 per l’avi de l’actual propietari. Actualment no té cap ús, tot i que, la feien 

servir per guardar la palla i per refugiar-s’hi els mateixos pagesos.  

Respecte al marge està dins del marge i en relació a la finca la seva 

situació és perifèrica. El tipus de conreu de la finca és de secà i trobem 

oliveres, entre altres tipus de conreus.  

Degut a la manca d’ús durant molts anys l’interior de la cabana ha sofert 

una degradació. Tot i que, l’estat de la coberta i de les parets és bo. És una 

cabana gran i amb un pis, on hi ha una llar de foc. Té una alçada de 4,5m, 4 m 

d’amplada i 7,80 m de profunditat.  

La coberta és de volta de canó, amb terra com a material de protecció ja 

que ha sobre de la cabana trobem la era. 

La boca de la cabana és tancada a ras de volta. La porta està situada al 

lateral de la façana. La qual és de fusta, igual que la llinda.  

Els elements interiors que trobem en aquesta cabana són al primer pis 

un foc i una xemeneia, on estaven els pagesos quan passaven estones allà. A 
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la planta baixa trobem la pallissa i una menjadora, on es guardava la palla i es 

deixava els animals. Trobem també una escala per poder accedir al primer pis i 

una petita finestreta que hi ha en aquest. 

Els elements exteriors trobem una petita visera situada a sobre l’arcada 

de la boca de la cabana. 

Les actuacions a realitzar en aquesta cabana són les següents: 

Pel que fa a l’interior: 

1. Neteja de la cabana  del seu interior. Trobem restes de palla, 

una bicicleta antiga, cordills, entre altres elements antics en 

desús.  

 

Planta baixa de la cabana 

2. Reconstruir el trebol del primer pis. Està format de bigues de 

fusta, canyissos i una capa d’argamassa de guix.  

 

Vista del trebol des de la pallissa 

3. Restaurar la porta  que es troba en un estat molt deficient 
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Pel que fa a l’exterior: 

4. Refer el marge annex a la cabana , que està, una part caigut i 

l’altra molt fletxat i posa en perill la construcció de la cabana. El 

marge que acompanya aquesta cabana, es troba en un estat 

deficient i fa perillar la construcció annexa. Aquesta actuació 

forma part dels marges però s’haurà de fer simultàniament a la 

reconstrucció de la cabana tancada, ja que treballen tots dos 

elements simultàniament, i si un falla perilla el del costat. 

 

 

 

5. Neteja de l’entorn de la cabana.  Cal netejar l’entorn un cop 

s’hagi finalitzat l’actuació, així com plantar espècies vegetals 

per tal que acabi sent tot un conjunt arquitectònic integrat al 

paisatge. 
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7.CONCLUSIONS 

Un copa acabat aquest PFC he pogut comprovar que la pedra en sec és 

un món totalment desconegut per tothom, inclús jo al seu inici, però que, 

realment, és molt interessant. 

En un principi el que s’havia de pedra en sec era el que veia pels camps 

del meu poble on sols hi ha marges. Però un cop introduïda dintre d’aquest 

món, he descobert que hi ha molts tipus de construccions que, encara que en 

el seu moment era per necessitat, són unes obres impressionants. Ja que 

construïen, simplement, pels coneixements adquirits al llarg dels anys. 

Ens vam marcar uns objectius al seu inici, dels quals hem intentat 

plasmar-los el màxim possible. S’explica com és construeix cadascun dels 

elements i quants n’hi ha d’inventariats al terme de la Fatarella i Ascó. També 

vam entrevistar a dos picapedrers, un de jubilat i l’altre en actiu, i un pagès 

perquè ens donessin cadascú la seva visió. Uns les seves maneres de 

construir i l’altre per explicar-nos quines utilitats i necessitats els van fer viure i 

construir aquestes construccions. 

Vaig tenir l’oportunitat de fer el seguiment d’un curs, que es feia els 

dissabtes, el qual va començar el 5 d’abril del 2008 i va acabar el 5 de juliol del 

2008, tot i que, estava previst que finalitzes el 14 de juny del 2008. Però va 

coincidir amb un període molt plujós e, inclús, va ploure els dissabtes. Les 

pluges i el fet que, al treballar en un hort, tot es terra doncs va fer que el curs 

dures unes setmanes més. 

Aquest curs em va agradar moltíssim i animo a tots aquells que vulguin 

aprendre aquesta tècnica o, simplement, vulguin veure com és fa i intentar-ho. 

Que s’apuntin ja que és una manera pràctica d’assolir els coneixements i 

entendre millor la manera de construir. 

Els dos projectes que he posat com ja executats, també van ser dos 

cursos que es van fer ja fa uns anys, ja que aprofiten construccions que s’han 

de refer per ensenyar a qui ho vulgui. 

Aquest PFC, m’ha fet reflexionar amb la desconeixença que té la gent 

sobre els nostres orígens i com deixem que poc a poc es vagin perden i sols ho 

recordin la gent gran. Per això, felicito a la Fundació el Solà per la gran labor 

que estan fent a la Fatarella. Gracies amb ells, i gent com ells, aquest patrimoni 
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no es perdrà i gent com nosaltres podrem gaudir d’aquestes construccions que 

molts familiars nostres, en el seu dia, van construir i utilitzar per viure i/o 

sobreviure en moments determinats de la nostra història.   
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9. AGRAÏMENTS  

 

No voldria deixar de recordar, que aquest treball no hagués pogut portar 

a terme, sense la inestimable col·laboració de molta gent. 

Primer de tot, a la meva tutora i cotutor, la Mireia Bosch i el Joan Olona 

que des del primer moment que els hi vagi proposar que fossin els meus tutors 

no ho van dubtar gens. Inclús, em van ajudar a acabar de decidir-me pel tema 

del meu PFC ja que jo tenia clar que ho volia fer sobre la meva comarca però 

no sobre el què. També han estat molt implicats ja que a l’estiu van venir a fer 

una visita per conèixer de primera mà tot el que conforma la pedra en sec. 

També van ser partícips de l’entrevista que vam fer a l’Agost als picapedrers i 

al pagès.  

En segon lloc, a la Fundació el Solà de la Fatarella. Em van oferir la seva 

col·laboració sense dubtar-ho ni un moment quan els vaig comentar la meva 

intenció de fer el PFC sobre la Pedra en Sec. Sobretot, a la Neus Borrell, que 

m’ajuda’t en tot el que ha pogut. 

Per últim, que no vol dir el menys important, vull donar les gràcies, molt 

sincerament, a Gatano per explicar-me com es construeix amb pedra en sec i 

quines són les seves tècniques. Dedicant matins de dissabtes per poder-me 

explicar tot el que he plasmat al treball. 

I a tota aquella gent que ha col·laborat, directament o indirectament, amb 

les seves experiències personals i/o professionals. 
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10. PLÀNOLS  

 

1. DESCRIPCIÓ CONSTRUCCIONS AL POLÍGON:013 PARCEL·LA: 0045 

2. DESCRIPCIÓ CONSTRUCCIONS AL POLÍGON:004 PARCEL·LA: 

0078/79  

3. DESCRIPCIÓ CONSTRUCCIONS AL POLÍGON:018 PARCEL·LA: 0067 

4. DESCRIPCIÓ CONSTRUCCIONS AL POLÍGON:018 PARCEL·LA: 0080 

5. CÀLCUL D’UN MUR DE PEDRA 
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