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Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre l’ajuntament d’Alcanó, el Centre d’Estudis
Comarcals del Segrià i el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses, que
conjuntament han aconseguit el suport de l’Institut Ramon Muntaner i el suport del
programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya de la Direcció General de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per fer possible el projecte que envolta el patrimoni de la pedra
seca d’Alcanó. El projecte no només consta de l’inventari de les cabanes de pedra seca que
teniu a les mans, també s’han proposat tres itineraris que ajudaran a caminadors, ciclistes i
genets a descobrir aquest patrimoni amb calma i serenitat, com es mereix.
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Introducció
El present estudi té com a principal objectiu l’elaboració de l’inventari de les cabanes de
pedra seca que avui en dia formen part del paisatge del terme municipal d’Alcanó. Abans
però, és necessari situar el territori subjecte a estudi i donar unes breus pinzellades sobre la
seva demografia, economia i geografia, per entendre com encaixa en aquest context el
paisatge de la pedra seca, i en concret la importància de les cabanes de volta.
La presència de les construccions de pedra seca ha significat un territori viu des del punt de
vista econòmic i cultural, i malgrat el progressiu despoblament que han patit algunes zones
rurals i el conseqüent deteriorament dels elements que integren el paisatge, la societat ha
reflexionat sobre la pèrdua patrimonial que això representa pels territoris afectats.
Conceptes com patrimoni cultural, conscienciació o sensibilització poden ajudar a entendre l’estat
actual de la qüestió i l’interès social que desperta el tema d’uns anys enrere cap aquí.
Per tal de justificar i aprofundir més en l’objecte d’estudi, s’aporta una síntesi descriptiva de
les cabanes de pedra seca, on es parla breument del seu origen, la tècnica i el procés
constructiu, els elements que les integren, les diferents tipologies que n’existeixen, així com
els usos més freqüents pels quals eren construïdes. En aquest cas, es complementa
l’explicació reflexionant sobre possibles nous usos presents i futurs de les cabanes de volta
de pedra seca d’Alcanó, que puguin convertir aquest patrimoni en una eina de
desenvolupament local.
La darrera part del document és l’inventari de cabanes de pedra seca del municipi que
consta de l’elaboració d’una fitxa per cada element inventariat, conjuntament amb un mapa
de situació dels mateixos. En aquest cas, cal deixar palès que tot i que les cabanes de volta
són les que arquitectònicament i per la seva integració paisatgística tenen un valor més
elevat, s’han inclòs en l’inventari altres elements de pedra seca com les cabanes sense volta,
aljubs i basses.
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Per què cal reconèixer el valor del patrimoni de la pedra seca?
És evident que la manera més eficaç i eficient de mantenir qualsevol patrimoni és mantenirlo actiu. És a dir, mantenir activa l’activitat per la qual va ser creat l’element patrimonial en
concret. També és evident que hi ha molts casos en que això no és possible, com per
exemple amb els jaciments arqueològics o altres elements patrimonials que no poden estar
lligats a cap activitat que els mantingui vius i necessiten d’una intervenció publica i/o
privada per ser conservats i aprofitats, si s’escau, com a elements de desenvolupament local.
Amb les construccions de pedra seca passa una cosa similar. La modernització de les
activitats agrícoles (mecanització, regadiu, etc.) i els canvis en el modus vivendi de les
persones que es dediquen al camp (facilitats en la mobilitat bàsicament) han provocat que
les cabanes de pedra seca no tinguin un paper determinant en la producció agrícola. Ja no
és necessari que el pagès i els animals pernoctin a les cabanes allunyades del nucli de
població, ni per treballar el camp, ni per mantenir les infraestructures necessàries per
facilitar que el conreu produeixi adequadament: marges de pedra seca, petits canals i
sèquies, aljubs, etc.
Lluny de ser d’utilitat, amb l’excepció de petites explotacions que encara les utilitzen com a
petits magatzems, les cabanes de pedra seca es veuen com un obstacle per la recol·lecció
mecanitzada de qualsevol conreu i per tant, tendeixen a desaparèixer de les grans
explotacions que cerquen camps de conreu amb molta superfície i el màxim d’homogenis
possible.
Aquesta realitat es contraposa amb la visió de l’administració i el món associatiu local que
veuen, com no pot ser d’una altra manera, el gran valor patrimonial i arquitectònic que
tenen les construccions de pedra seca, i en concret les cabanes de volta. Les cabanes,
conjuntament amb altres construccions com els marges, els conductes d’aigua, els aljubs,
etc., són un llegat dels nostres avantpassats, de la seva manera de viure i de treballar la terra
que no es pot deixar perdre. Són un exemple de tècnica constructiva adaptada al medi i són
el centre neuràlgic d’una gestió agrària i paisatgística sostenible que ha construït la base
productiva i natural que nosaltres heretem actualment i que ens molts casos era més
eficient que la que tenim actualment. Estudis com l’elaborat pel professor Aldomà agafant
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com a cas pràctic el municipi de Torrebesses1, demostren que tot i ser un territori de secà,
amb la gestió adequada de la poca aigua precipitada i les aigües subterrànies Torrebesses era
autònoma hidrològicament ben bé fins als anys 1980. Tot gràcies a una gestió del territori
des del territori i a partir d’una xarxa d’elements bàsics construïts amb pedra seca.
Mantenir una activitat agrícola adaptada a una infraestructura d’elements de pedra seca en
l’actualitat és difícil o gairebé impossible. En canvi, trobar un punt d’equilibri entre el
reconeixement d’aquest patrimoni i l’acció de les grans empreses agràries i les intervencions
transformadores del territori en general és possible i necessari. Cal inventariar i catalogar
tots aquests elements per millorar el coneixement que en tenim però sobretot per poder
explicar i difondre el seu valor a la societat en general i aconseguir preservar aquest llegat
tant valuós. Un bon exemple pot ser el municipi d’Alcanó. Tot realitzant el treball de camp,
i essent conscients que hi ha cabanes que s’han perdut pel camí, hem pogut observar la
intenció de preservar aquest patrimoni. Per part de l’ajuntament perquè encarrega aquest
inventari, però també per les empreses agràries que adapten el territori a les seves
necessitats i que en molts casos han respectat l’existència de les cabanes de pedra seca i han
possibilitat, tot i que no sempre en les millors condicions, la seva supervivència.

L’aigua patrimoni de la Catalunya seca. Passat i present en l’entorn de Torrebesses. Lleida: Pagès Editors,
2013.
1
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Descripció del municipi d’Alcanó
Breu descripció geogràfica i paisatgística
El poble d’Alcanó es troba situat a 214 metres d’alçada i és l’únic nucli de població dels 21
km2 que té el municipi. Això facilita que les comunicacions siguin bones, comunicant-lo per
una banda amb Lleida i l’AP-2 i per l’altre amb Granyena de les Garrigues i el Soleràs, on es
pot enllaçar també amb l’antiga comarcal C-233 que va des de Flix a les Borges Blanques. A
més a més, existeixen diverses pistes dins del terme que comuniquen amb els municipis de
Sarroca de Lleida i el Cogul.
El terme municipal d’Alcanó se situa a la part est de la comarca del Segrià, limitant amb la
comarca de les Garrigues. La distància amb la capital administrativa, Lleida, és de només 14
km, però malgrat això, el poble d’Alcanó i altres vuit pobles de la zona, tenen una essència,
història i paisatge molt lligats a la comarca veïna de les Garrigues.
En aquest sentit, l’Observatori del paisatge, en el Catàleg del paisatge de les Terres de Ponent2,
inclou a alguns municipis del sud del Segrià, entre ells Alcanó, dins de la unitat del paisatge
de Les Garrigues Altes, reconeixent com un dels trets distintius les construccions de pedra
seca. En aquest cas parla d’aljubs, murs i cabanes de volta, que suposen un valor històric
pel paisatge d’aquest territori, i en destaca a la vegada, la necessitat de preservació davant
l’amenaça de les noves zones de regadiu que s’han anat implementant darrerament en
aquesta zona. Segons el catàleg, les cabanes de volta són potser la tipologia més evolucionada i
perfeccionada, fet que caldria atribuir a una certa prosperitat econòmica i a la rendibilitat de les
explotacions en el context de la seva època. És a dir, que més enllà del pur valor estètic i
paisatgístic que avui puguin tenir aquestes construccions, cal pensar que en el passat van
tenir una funció vital i molt lligada amb la rica economia del territori.

2

El podeu consultar a http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_L.php
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Mapa 1: Unitat del paisatge de les Garrigues Altes

Font: Catàleg del Paisatge de les Terres de Ponent.

Precisament en aquest sentit, fruit de les activitats econòmiques que s’han desenvolupat al
llarg dels anys, dins del terme d’Alcanó hi conviuen dues grans tipologies de paisatge: la de
secà, amb els seus bancals d’oliveres, marges de pedra seca, turons i turonets; i la de les
grans planes que han anat guanyant territori cap a l’oest amb l’arribada del reg del Canal
Segarra-Garrigues. Altre cop aquí, remarquem les similituds que presenta amb la comarca
veïna de les Garrigues, reafirmant el vincle que existeix. Enmig de tot això, les cabanes de
pedra seca van apareixent dins del terme, fent-ho de manera intensa a mesura que ens
apropem a la part sud i sobretot, a l’est del municipi.
Pel que fa a l’orografia d’Alcanó és molt suau, formada per plans trencats per turons i
drenats per diversos barrancs que circulen en direcció nord-oest i oest. Cap al nord, oest i
sud és on hi trobem les zones més planes del municipi (Plans de Torres, Plans del Camí de
Sarroca, Pla d’Alcanó i Pla de la Vila), al contrari que la seva part oriental, on hi ha les
alçades més importants amb la Serra de les Ferreres, la Roca del Vell (322 m) i el Tossal
Gros (310 m). De la xarxa hidrogràfica cal destacar la Vall Major, la Vall dels Mallols i la
Vall de Coma Prunera, aigües que circulen en sentit sud-est direcció a les Garrigues, i la
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Vall de la Socarrada, cursos d’aigua procedents del municipi veí de Sarroca de Lleida que
van a morir a Alcanó. Finalment, destacarem que la totalitat de la part nord del terme es
troba dins del PEIN (Pla Especial d’Interès Natural) d’Utxesa, que amb un total de 642
hectàrees protegeix també àrees dels municipis de Torres de Segre, Aitona i Sarroca de
Lleida.
Mapa 2: El municipi d'Alcanó

Font: Institut Cartogràfica de Catalunya

Població i ocupació
Actualment, segons les últimes dades de l’any 2015 publicades per l’Institut d’Estadística de
Catalunya (IDESCAT), el municipi compta amb una població de 246 habitants i una
densitat de població d’11,7 habitants/km2. Tot i que la xifra s’ha vist reduïda, dels gairebé
275 habitants que tenia l’any 1998, s’ha anat mantenint força estable en els darrers anys i no
ha presentat cap gran davallada, com les que s’han donat en zones rurals properes. Si
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distingim segons el gènere, a Alcanó hi habiten el mateix nombre d’homes que de dones i
més de la meitat de la població es troba en edats compreses entre els 15 i els 64 anys.
Segons dades del mateix any, pràcticament tota la seva població és de nacionalitat
espanyola, degut a la gairebé inexistent presència de població immigrant.
Pel que fa a l’economia, Alcanó ha estat tradicionalment un municipi agrícola, concentrantse l’activitat en conreus de secà com l’olivera, l’ametller i l’ordi, i també ramader, tot i que
en menor mesura, amb la cria d’aviram i de boví. Cal destacar però, que amb la construcció
del canal Segarra-Garrigues molts conreus s’han transformat del secà al regadiu
intensificant així la producció de les terres. En aquesta diversificació de l’activitat, cal
remarcar el paper que ha tingut la seva principal indústria, la cooperativa del Camp
d’Alcanó, la qual comercialitza productes agrícoles i elabora i ven l’oli d’oliva amb la
Denominació d’Origen Garrigues. Demostració de l’essència garriguenca esmentada a l’inici
d’aquest apartat.
Si ens fixem en les dades d’afiliació a la Seguretat Social segons la residència padronal de
l’afiliat, classificada per sectors econòmics, i recollides per l’Idescat al març de 2016, consta
que 34 afiliats pertanyien al sector agrícola, 6 a la indústria, 6 a la construcció i 58 als
serveis. Per tant, com ha passat de manera generalitzada, el sector primari és el més
important després del sector serveis, tal com ha passat en altres zones amb característiques
similars. Aquesta realitat, com citem a la introducció del document, és en gran mesura el
perill més gran per al manteniment de les cabanes de pedra seca i la seva infraestructura
associada si no s’actua ràpidament i es comunica el valor patrimonial que té al darrera. És
imprescindible per al territori que hi hagi producció agrària i també ho és preservar aquest
patrimoni.
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El concepte de patrimoni i la inclusió de la pedra seca
Quan parlem de patrimoni cultural estem davant d’un concepte que ha anat evolucionant
des d’una idea més tradicional i simple a una de més àmplia i relacionada amb els elements
identitaris dels pobles: l’entorn, el paisatge, les tradicions, els monuments o les edificacions.
Un exemple, de definició bàsica del concepte de patrimoni la trobem a l’Enciclopèdia de
Catalunya3, que reconeix el patrimoni cultural com un seguit de béns que tenen el reconeixement
oficial de la col·lectivitat. En canvi, per l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la
Ciència i la Cultura (UNESCO), el patrimoni cultural no es limita a monuments i col·leccions
d’objectes, sinó que comprèn també tradicions o expressions vives heretades dels nostres avantpassats i
transmeses als nostres descendents, com tradicions orals, arts de l’espectacle, usos socials, rituals, actes
festius, coneixements i pràctiques relacionades amb la natura i l’univers, i coneixements i tècniques vinculats
a l’artesania tradicional.
Si ens fixem en la legislació vigent, segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català (DOGC núm. 1807), el patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o
immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic,
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una
protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser
transmesos en les millors condicions a les generacions futures. Dins d’aquesta definició podem
distingir entre patrimoni cultural, material i immaterial. El primer fa referència a l’herència
cultural pròpia del passat d’una comunitat que posseeix un especial interès històric, artístic,
arquitectònic, urbà i arqueològic. El segon, fa referència als usos, representacions,
coneixements, tècniques, tradicions o expressions vives heretades dels nostres avantpassats
i transmeses a les futures generacions.

3

Definició extreta de l’Enciclopèdia de Catalunya
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Gràfic 1: tipologies de patrimoni

Font: www.survio.com

Per tant, els paisatges de pedra seca es veuen perfectament acollits dins l’ampli ventall de
possibilitats que ens ofereix el patrimoni cultural, tal com l’entenem avui en dia, essent el
resultat de l’antropització duta a terme per l’home per adaptar-se al medi que l’envolta per
tal de fer-lo cada vegada més productiu. Des del punt de vista patrimonial, els paisatges de
la pedra seca podrien incloure’s tant dins del patrimoni material, en quant al patrimoni
etnològic que encara es conserva (marges, cabanes, cadolles, aljubs, etc.), com de
l’immaterial, ja que la pedra seca és una tècnica del passat lligada a uns usos i un mode de
vida tradicionals, bàsicament relacionats amb l’explotació agrícola de les terres.
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Estat de la qüestió
A escala regional, la disminució del pes del sector agrícola conjuntament amb la crisi de
l’agricultura de secà i amb el desplegament de l’economia de mercat, i la posterior
globalització, han provocat que els tradicionals sistemes d’explotació de la terra siguin
totalment inviables, comportant així l’abandonament, i fins i tot, la destrucció d’una part
important de les construccions fetes amb pedra seca.
A nivell local, i com és en el cas d’Alcanó, els canvis en l’estructura poblacional i econòmica
del món rural, conjuntament amb el declivi de l’activitat agrícola han provocat que les
cabanes de volta i la resta d’infraestructures agràries s’abandonin per manca d’una utilitat
clara. El pas dels anys i agreujants com l’efecte erosionador de la pluja o el vent, i la invasió
vegetativa que propicien el seu ensorrament, han deixat aquests paisatges en l’oblit. A més a
més, a aquesta degradació i hem d’afegir la forta reparcel·lació duta a terme pel canvi de
secà a regadiu, la qual ha implicat un canvi brusc i totalitari en el paisatge.
Tal com s’ha comprovat al llarg de l’elaboració del present estudi i del corresponent
inventari, moltes de les cabanes del municipi necessitarien una rehabilitació. L’inexistent
manteniment durant anys fa que algunes d’elles estiguin condemnades en l’oblit, per bé que
n’hi ha d’altres, que s’han restaurat utilitzant materials com el ciment, la tàpia o el totxo. Per
tant, insistim en que cal conservar aquest patrimoni arquitectònic i transmetre la seva
importància a les generacions futures.

Conscienciació i sensibilització
Si bé és cert, que actualment la situació vers els paisatges de pedra seca i les construccions
que alberguen ha canviat. En els últims anys, el sorgiment de diverses entitats i també, un
creixent interès popular, ha tornat a despertar un cert sentiment d’interès per aquest
patrimoni. Tant és així, que en alguns municipis s’han dut a terme iniciatives encaminades a
protegir, inventariar, recuperar i difondre aquest tipus de patrimoni.
Per engegar aquest procés de reconeixement i protecció, el primer que cal fer, tal com
afirmen Joan-Carles Alay i Maria Carbajales, membres de la Societat Catalana
d’Arqueologia, en el seu article Efectivitat i efectivisme en la protecció de la pedra seca és catalogar i
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inventariar. Són eines bàsiques sobre les que estructurar una protecció efectiva. Per protegir, i protegir bé,
hem de saber el que tenim, i on i com ho tenim. Aquesta reflexió es va exposar durant la celebració
del IV Congrés Internacional de Pedra Seca, l’any 1994 a Mallorca. L’origen d’aquest tipus
de congrés el trobem a Bari, Itàlia, a l’any 1988, i actualment ja se n’han celebrat catorze,
organitzats per diversos països, entre ells Espanya, Grècia, Itàlia, França, Suïssa, Regne
Unit i el Marroc. El darrer congrés celebrat ha tingut lloc del 2 al 4 de setembre de 2016 a
l’illa de Cefalònia (Illes Jòniques), essent aquest ja el XVè.
A més a més de la celebració de congressos, l’interès per la pedra seca en els darrers anys
s’ha fet pal·les per exemple en la creació d’una Coordinadora d’Entitats per a la Pedra Seca
de Catalunya i les successives trobades que organitza; la construcció de centres com el
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses i altres iniciatives, com el concurs
de fotografia de la pedra seca que s’organitza en la mateixa població; els nombrosos cursos,
xerrades i camps de treball que tenen com a motiu central donar a conèixer i preservar
aquest tipus de construccions; iniciatives per inventariar aquest patrimoni com la del
Observatori del Paisatge, la wikipedra, etc. La darrera actuació per reconèixer el valor
patrimonial de la construcció amb pedra seca és la candidatura de la tècnica de la pedra seca
a ingressar a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de
la UNESCO, impulsada per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Arribats a aquest punt i per concloure aquest capítol, és important fer referència a un
concepte que reforça encara més la idea de sensibilització/conscienciació col·lectiva sobre
la necessitat de preservar els paisatges de pedra seca: la custòdia del territori. Segons Jordi
Pietx i Colom, ve definit com una filosofia de treball per facilitar les iniciatives voluntàries de
conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural de finques privades i municipals. Aquest, no
és un terme de nova creació, ja que té els seu orígens fa més de 100 anys a Nord-Amèrica i
als països del nord d’Europa, on es va consolidar durant els anys 80 del segle XX. En
l’article La custòdia del territori: una estratègia per a la participació de la societat civil i els propietaris en
la conservació i restauració del patrimoni de pedra seca, s’esmenten diferents iniciatives enfocades
aquest objectiu comú com la que va tenir lloc a la finca de la Trapa de Mallorca4. És per
Segons l’autor de l’article, una de les iniciatives de custodia del territori, més vinculades a la conservació de la
pedra seca. Des de 1981 el GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Natura) la té en propietat
restaurant tot el patrimoni que té la finca.
4
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tant la idea de protecció del territori, de nostàlgia del que un dia va ser i del desig de
transmetre-ho més enllà del propi territori el que impulsa la necessitat de preservar-lo.

Que és la construcció amb pedra seca?
Pedra seca és el nom que estrictament rep un tipus d’arquitectura tradicional popular on,
com el seu nom indica, s’utilitza la pedra en sec. És a dir, que la construcció d’aquests
elements es produeix mitjançant l’encaix pel seu propi pes sense utilitzar cap tipus de
morter o material d’unió, de bloc de pedra en sec. És un mètode senzill, basat en materials
locals com ara pedres de rebuig dels camps de conreu, el qual ha permès un aprofitament
dels recursos del territori i a la vegada ha facilitat la seva integració en el paisatge. Com bé
descriu la següent cita de Martin i Preixens aquest tipus de construcció adquireix un
caràcter especial, típic de territoris rurals, on les persones i el seu entorn estan fortament
units:
L’home i la pedra resten units per sempre més en aquesta brega tan eficaç com espectacular i aquesta relació
esdevé farga i enclusa que li dóna un tremp especial i tarannà característic tot identificant-lo plenament amb
la realitat que ell mateix ha contribuït a crear (Martin i Preixens, 2005).
Geogràficament, aquest tipus de construcció és una tècnica comuna als Països Catalans.
Dins del Principat es concentra principalment a la zona centre i meridional, en comarques
com el Bages, la Segarra, l’Anoia, el Penedès, la Conca de Barberà o les Garrigues. Fora
d’aquest àmbit també té presència al País Valencià i a les Illes Balears.
En el cas del municipi d’Alcanó, s’aprecia aquest tipus d’arquitectura en els marges de
pedra seca, el aljubs, les basses i les cabanes, ja siguin de volta o no, que trobem al llarg de
tot el terme. Actualment, aquests elements es troben perfectament integrats dins del
paisatge, tant de secà com de regadiu, com a resultat d’una configuració lenta al llarg del
temps. És per això, que podem dir que a part de tenir un valor patrimonial i arquitectònic,
històric o cultural, elements com les cabanes, les barraques o els marges, també han
esdevingut vitals pel nostre ecosistema. I és que avui en dia s’han convertit en recer de vida
per poblaments de líquens i moltes espècies com serps, sargantanes, mallerengues, mussols
o fagines, desenvolupant així una important funció ecològica que no es pot deixar de
banda.
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Les cabanes de volta i els elements que les formen
Dins de la construcció amb pedra seca hi ha un ampli ventall d’elements com els aljubs, les
cadolles o els pous, però probablement són les cabanes de volta les que constitueixen la
tipologia més evolucionada atribuïble a una certa prosperitat econòmica i rendibilitat de les
explotacions en el context de la seua època, tal com remarca Ramon Queralt Boldú en Les
cabanes de volta de les Borges Blanques. Paisatges, fet i gent. Degut a la seva extensa presència dins
del municipi d’Alcanó i la seva importància destacada en el territori serà l’element
constructiu en el que centrarem el present estudi.
Tradicionalment, la manca de mitjans i el cost del transport obligava a obtenir els materials
constructius més propers, és en aquest motiu que es remarca l’ús dels propis recursos del
territori i la seva relació amb els paisatges rurals. Per construir una cabana de volta, el
primer que calia fer era tallar les pedres que anirien treballades i polir totes les cares vistes.
Segons l’emplaçament decidit, la seva construcció resultava més o menys complexa: sovint,
es construïen al mig d’un bancal o pendís de terra per estalviar-se l’aixecament de les parets
laterals, o en una zona amb roca viva o cingle, d’on n’extreien les pedres necessàries sense
haver-les de transportar llargues distàncies. D’entre les eines que s’utilitzaven hi poden
trobar la maceta, l’escarpra5, l’escaire, el ratllador o el punxó.
Pel que fa al procés constructiu, de manera generalitzada, se seguien els següents passos:
1. Aixecament de les parets laterals fins la volta.
2. Ompliment de l’espai interior de terra fent de motlle.
3. Inici de la volta afegint una filera de pedres alternativament a cada paret fins arribar
a la filera central del sostre.
4. Construcció d’estreps a banda i banda de la cabana.
5. Buidatge de la terra posada a l’interior per col·locar-la al sostre on actuaria com
impermeabilitzant.
6. Construcció de la paret posterior (en cas que fos necessari) i de la menjadora i la
paret davantera.
7. Coronació de la cabana amb un ràfec de lloses que la protegiria de la pluja.
Tipus de cisell, de secció rectangular, amb la punta en forma de doble bisell, que serveix per a foradar parets
i per a treballar la pedra, a cops de martell. (Definició extreta de www.diccionari.cat).
5
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Cal remarcar però, que tot i que habitualment es parla de construcció en sec, entre pedra i
pedra s’acostumava a posar una mena d’argila que fixava la pedra i ajudava a la
impermeabilitat d’aquest tipus de construccions. Com a cloenda, s’acostumava a plantar
davant o bé al costat de la cabana un pi, o de manera excepcional una alzina o un roure. El
principal objectiu era la seva ombra, de la qual gaudirien els pagesos cansats després de les
llargues jornades de treball al camp.
Gràfic 2: La construcció d'una cabana de volta

Font: Myriam Carbajal Fontanet.

Si ens fixem en els elements que té una cabana de volta, diferenciarem entre els que es
troben a la part exterior i els que estan a la part interior. Pel que fa a l’exterior, trobem el
recer, la volta, la falca, el ràfec, la fumera, el muntant, la porta, la data de construcció (que
no sempre hi figura), la llinda i l’estrep. A l’interior hi tenim la fumera, l’armari, la
menjadora, el penjador, la volta i el dormidor.

Inventari de cabanes de pedra seca d’Alcanó

17

Gràfic 3: Elements exteriors d'una cabana de volta

Font: Myriam Carbajal Fontanet.

No totes les cabanes eren igual. Segons la seva situació, la naturalesa del material,
l’orientació, la mida o l’autor, esdevenien un resultat únic ben adaptat al seu entorn
immediat. Però sí cal dir, que un factor que solia marcar la diferència era l’ús per al qual
anava destinada la cabana. Podia ser un simple lloc d’aixopluc o de descans durant les
llargues jornades al camp o significar molt més, justificant l’hàbit de fer nit al tros, el qual
requeria la presència de més comoditats i altres elements, com per exemple, una separació
entre l’espai destinat als animals i a les persones. Per aquest motiu, existeixen diferents tipus
de cabanes segons:
 El tipus de volta. Pot ser volta de canó o de mig punt, de volta plana, de volta
apuntada o de volta tapada.
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 L’orientació. Majoritàriament s’orientaven cap a l’est i el sud, bàsicament per la
direcció dels aires hivernals, però no és estrany trobar-ne d’orientades cap al nord.
 Les estàncies. N’hi ha que tenen més d’una estància, amb dormidor o paller, amb
un recer exterior, etc.
 El tipus de coberta. Pot ser de lloses, de teula, de canyes o de vegetació.
En el cas d’Alcanó, trobem que moltes de les cabanes existents al municipi són de volta de
canó, tot i que puntualment existeixen algunes variants com cabanes de volta apuntada, de
volta plana i de volta tapada. També cal destacar, per la seva nombrosa presència, que les
cabanes que no són de volta són de sostre de teula i amb visibles signes de restauració amb
materials moderns com ara maons, ciment o tàpia.

Ús i importància en el passat
Tot i que avui en dia desconeixem del cert l’origen exacte d’aquesta tipologia constructiva,
sabem que les cabanes de volta comencen a popularitzar-se a partir de finals del segle
XVIII. A tota Catalunya fou una etapa de creixement, tant demogràfic com econòmic,
aquest últim introduint canvis al camp com la conversió de boscos comunals en terres
cultivables, la venda o cessió de les terres improductives per part dels senyors cap als
pagesos, la privatització de grans extensions de terreny i l’expansió de l’olivera a les terres
de Lleida. És durant aquesta etapa que es van posar les bases del desenvolupament català
contemporani i on es va propiciar l’aparició d’infraestructures al voltant de l’activitat
agrícola, com és el cas de les cabanes de pedra seca.
La distribució i densitat d’aquest tipus de construccions estava també relacionada amb
l’especialització productiva de cada zona, i a la vegada, amb la fragmentació de la propietat.
Depenent de la conjuntura econòmica la producció agrària variava, al igual que l’ús més o
menys intensiu que es feia de les terres. El paper que jugaven les cabanes era essencialment
com a punt de referència de les activitats relacionades amb l’explotació agrària del territori i
per la construcció i el manteniment de les diverses infraestructures que existien als camps
de conreu, com ara les relacionades amb l’aigua (marges de pedra seca, aljubs, canals,
sèquies, etc.).
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Les collites, especialment la d’olives, exigien disposar d’un aixopluc per a persones i animals i algun lloc per
guardar les olives fins que les transportessin als molins (Aldomà, 2013).
No va ser fins al segle XIX, quan la presència de cabanes de pedra seca es va anar
generalitzant al nostre territori. A poc a poc s’anaven perfeccionant les construccions,
augmentant les seves dimensions i també incorporant nous elements que les fessin més
habitables. Ja no es tenia en compte exclusivament l’ús al que anaven destinades sinó que
també preocupaven altres aspectes com els relacionats amb l’estètica. Això ens porta a
parlar d’un període àlgid en la construcció de pedra seca, que tingué lloc des del darrer terç
del segle XIX al primer quart del segle XX, i el qual es reconegut com el mig segle d’or de la
cultura de la pedra. En temps de postguerra també se’n van construir però llavors ja les cabanes
de teula guanyaven progressivament terreny a les de volta.
Fent un punt i a part, i deixant de banda aquest ús més quotidià relacionat amb les feines
del camp, cal dir que les cabanes de pedra seca, i en aquest cas sí que especialment les de
volta, havien tingut un ús històric molt important. Concretament, durant els anys de la
Guerra Civil, la seva excel·lent integració en el paisatge va fer que servissin de protecció a
aquelles famílies que buscaven refugi i també d’amagatall a nombrosos fugitius. Segons
Ramon Queralt, el nombre de cabanes no bastava per acollir normalment la quantitat de gent que
maldava per refugiar-se, ja no només de les Borges, sinó de tota la franja de territori comprès entre aquest
terme i la línia del front establert a Lleida. En altres etapes anteriors, en moments excepcionals
de la història contemporània també havien tingut un paper d’acollida important, per
exemple durant les epidèmies de còlera que delmaven el país cada deu o vint anys al llarg
del segle XVIII.
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El futur de les cabanes de pedra seca
Tal com hem comentat anteriorment, els paisatges de pedra seca han passat de l’oblit a
suscitar l’interès d’una sèrie d’entitats i d’una part de la nostra societat. Però quins usos o
oportunitats poden representar de cara al futur? Una possible via, i que ja s’està explotant
en alguns indrets, és la del seu aprofitament turístic. Tal com afirma Josep Pintó en el seu
article Paisatge i activitat turística:
Es dóna suport a la consideració del paisatge com un dels elements principals en les polítiques d’ordenació
territorial del turisme. La promoció i preservació del paisatge com a element que articula moltes de les
polítiques sectorials de promoció turística, li retornen la funció de recurs patrimonial i turístic de primer
ordre.
És dins d’aquest context, que podríem donar una nova oportunitat a les construccions de
pedra seca, i en especial, a les cabanes de volta de canó que es troben al terme municipal
d’Alcanó. Enfocant el tema cap al turisme no solament és una qüestió estrictament
patrimonial, sinó que repercuteix positivament en el territori, mostrant tots els seus valors.
L’atracció de visitants té un impacte en l’economia local és enllà de la visita als elements de
la pedra seca amb guia o sense. Els comerços locals i l’hostaleria i la restauració locals
també se’n veuen beneficiats.

El futur a Alcanó
Per aprofitar el patrimoni vinculat amb la pedra seca al municipi d’Alcanó existeixen
diverses possibilitats. En proposem algunes que seria bo, en el cas que es duguessin a
terme, comptessin amb la col·laboració d’altres entitats i que el seu àmbit d’actuació fos un
territori més ampli que l’estrictament municipal.
 Activitats de senderisme: utilitzar les construccions de pedra seca més significatives
per construir diferents itineraris que permetin la seva descoberta, tant a nivell local,
com supramunicipal, aprofitant que existeix el Centre d’Interpretació de la Pedra
Seca de Torrebesses.
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 Activitats relacionades amb la hípica: de la mateixa manera que amb els senderistes,
construir itineraris adaptats per a cavalls amb la col·laboració de les empreses locals
i els municipis veïns.
 Esdeveniments esportius: organització de marxes i curses amb valor afegit.
 Esdeveniments culturals: sempre que es trobi un lloc adequat, es poden organitzar
petits concerts o obres de teatre a l’aire lliure que vinculin l’activitat cultural amb el
patrimoni de la pedra seca.
 Concursos de fotografia sobre la pedra seca.
 Exposicions per divulgar el patrimoni i el seu valor.
 Intercanvis amb associacions vinculades amb el patrimoni de la pedra seca.
 Organització de jornades sobre la temàtica.
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Inventari de cabanes de pedra seca d’Alcanó
Introducció
L’objectiu inicial d’aquest inventari era catalogar les cabanes de volta del municipi d’Alcanó.
Com s’ha anat comentant durant les pàgines anteriors, fent el treball de camp hem anat
trobant cabanes de pedra seca amb teulada de teules i elements de pedra seca com aljubs
que hem decidit incloure en l’inventari per recollir la seva existència i facilitar la seva
protecció i reconeixement. Tot i que el valor arquitectònic de les cabanes de volta és major
atesa la seva tècnica constructiva, pensem que incloure altres elements de pedra seca en
l’inventari enriqueix el recull elaborat i permet tenir més eines per aprofitar aquest
patrimoni com una eina de desenvolupament local.
També cal deixar clar que aquest inventari recull les cabanes de pedra seca, les basses i els
aljubs que hem trobat realitzant el treball de camp, però no inclou altres elements com
conduccions d’aigua i marges de pedra seca.
Alhora de delimitar quines cabanes s’incloïen a l’inventari i quines no, hem seguit els
següents criteris. Cal deixar palès que s’ha tingut una actitud inclusiva a l’hora de decidir els
elements inclosos a l’inventari:
 Estat de conservació: hem inclòs a l’inventari totes les cabanes que com a mínim
tenien les quatre parets de peu encara que hi faltés el sostre. Si no tenien les 4 parets
no les hem inclòs entenent que el seu estat és insalvable.
 Distancia respecte al nucli de població: Per norma general hem inclòs les
cabanes que s’allunyaven del poble aproximadament un quilòmetre entenent que
són les que en el seu moment van desenvolupar un paper principal en la
colonització agrària del terme, és a dir, les que servien per passar-hi dies sencers.
Els magatzems i cabanes de pedra seca propers al nucli no s’han inclòs a l’inventari.
 Tipus de construcció: Només s’han inclòs les cabanes de pedra seca o les que
majoritàriament estiguessin construïdes amb pedra seca encara que haguessin estat
rehabilitades amb algun altre material. S’han descartat, tot i estar presents, les
cabanes de tàpia o les construïdes més recentment amb ciment.
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Metodologia i fases de treball
Per realitzar l’inventari hem repartit la feina en tres fases. La primera fase, que inclou tota la
feina prèvia al treball de camp, la segona fase, que és el treball de camp i la tercera fase, que
és el resultat de buidar tota la informació recopilada al treball de camp en el present
document.
Primera fase:
Abans del treball de camp s’ha fet un recull d’informació cartogràfica a partir del qual s’ha
organitzat el treball de camp. Aquesta feina inclou observació de d’ortofotoimatges i del
mapa topogràfic a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya mitjançant un
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG).
També s’ha utilitzat informació oral de les persones del poble que ha servit per localitzar les
cabanes. En aquest sentit, el paper de l’ajuntament d’Alcanó ha estat clau.
Segona fase, el treball de camp:
A partir de la feina d’observació cartogràfica i de les fonts orals hem procedit a fer el treball
de camp. En aquest cas, la col·laboració de l’ajuntament també ha estat clau per localitzar
les cabanes d’una manera ràpida i eficaç.
Hem realitzat el treball de camp amb vehicle sempre que ha estat possible i a peu quan
l’accés a les cabanes ha estat complicat.
El material utilitzat per elaborar el treball de camp ha estat:
 Un GPS manual de la marca Garmin.
 Una cinta mètrica de 5 metres.
 Un mesurador làser.
 Una càmera de fotos reflex digital.
 Fitxes per recollir la informació de cada cabana.
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Tercera fase, buidatge de la informació i elaboració de l’informe:
Un cop acabat el treball de camp s’ha procedit a buidar la informació de cada cabana en
una fitxa individual i ha redactar l’informe. Aquesta fase inclou una presentació pública de
l’inventari.

Elements inventariats
El resultat de l’inventari el podem veure a la següent taula, que resumeix els elements
inventariats. Cal destacar que hi ha alguns elements que no tenen un codi propi i que estan
inclosos en les fitxes respectives de les cabanes. Dels elements que no són cabanes, només
tenen un codi propi aquells que geogràficament estaven separats d’una manera significativa
de la seva cabana de referència o aquells que no podem associar a cap cabana.
Taula 1: Elements inventariats

Elements

Nombre

Percentatge

Cabana de volta amb arc apuntat

1

0,81

Projecte de cabana de volta de canó

1

0,81

Cabanes derruïda

2

1,61

Basses

3

2,42

Coves

5

4,03

Cabanes sense sostre

7

5,65

Aljubs

14

11,29

Cabanes de volta de canó

25

20,16

Cabanes sense volta

66

53,23

Total

124

100,00

Font: elaboració pròpia

Com podem observar a la taula les construccions de pedra seca que són més comunes al
municipi d’Alcanó són les cabanes sense volta, que representen el 53% dels elements
inventariats. Les cabanes de volta de canó representen el 20% dels elements inventariats, i
com hem dit són les que arquitectònicament tenen més valor. Volem destacar que hi ha
una cabana de volta de canó amb arc apuntat.
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En el següent mapa podem veure la distribució territorial dels elements inventariats que es
concentra en la vessant sud del municipi.
Mapa 3: Distribució territorial dels elements inventariats

Font: elaboració pròpia

Fitxes individuals de cada cabana
A continuació podeu consultar les cabanes inventariades una a una. En el cas de la fitxa que
s’ha creat per aquest inventari, l’hem dividit en tres parts:
 Dades generals i localització. Amb una data de registre, codi, propietari (en
cas que és conegués), coordenades i fotografia de l’element inventariat.
 Breu descripció. Tipus de construcció, mesures exteriors i interiors (llargària,
amplada i alçada), porta, any de construcció (en cas que hi fos inscrit), elements
i estat de conservació.
 Altres comentaris. On es complementa la informació recollida fins al moment
i es donen més detalls de l’element, segons la observació del moment.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C01, A01
Propietari: Ramon Farran Farré
Coordenades: N41.28.088 EO37.971
N41.28.088 EO37.972

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,37 m
Amplada: 6,10 m
Alçada: 3,55 m
Mesures porta: 1,80 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 8,29 m
Amplada: 5,10 m
Alçada: 3 m
Any de construcció:Elements: menjadora, fumera, dos armaris, un penjador i dos bancs a la façana exterior.
Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Fora de la cabana hi ha un aljub de nova construcció. S’accedeix mitjançant dues escales, ja
que se situa sobre una plataforma de ciment. Mesura 2,09 m d’alt i la porta és de 0,80 m x
0,63. Es troba totalment sec de l’interior.
Una part important de la cabana queda soterrada pel terreny. Està reforçada per dos
contraforts, un dels quals està mig destruït. La porta és de fusta.

Inventari de cabanes de pedra seca d’Alcanó

27

DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C02, A02
Propietari: Benvinguda Farran Florensa
Coordenades: N41 28.054 EO 38.553
N41 28.061 EO 38.522

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,45 m
Amplada: 3,38 m
Alçada: 3,17 m i 2,44 m
Mesures porta: 1,72 m x 0,94 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,62 m
Amplada: 3,10 m
Alçada: 3,07 m i 2,58 m
Any de construcció:Elements: menjadora, fumera i pedra a l’exterior que fa de seient.
Estat de conservació: en molt bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Abans d’arribar a la cabana hi ha un aljub totalment restaurat: d’entre el formigó i el ciment
s’observen restes de pedra seca. D’alçada mesura 2,49 m i la porta és d’ 1,04 m x 0,60 m. Té
una pica de ceràmica blanca a sobre de la plataforma que fa de base.
La cabana té un teulat nou de teules i una porta de ferro. A l’interior, al sostre, es poden
observar els canyissos que aguanten l’estructura de la teulada. Per fora es troba
perfectament arrebossada amb nous materials.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C03
Propietari: Mario Oró Jové
Coordenades: N41 28.132 EO 38.536

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,60 m
Amplada: 4,60 m
Alçada: 3 m i 3,15 m
Mesures porta: Habitació 1: 2 m x 1,10 m. Habitació 2: 1,79 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: Habitació 1: 2,30 m Amplada: 4,60 m
Alçada: 3 m i 3,15 m
Habitació 2: 4,40 m
3,16 m
3 m i 3,15 m
Any de construcció:Elements: taula i banc a l’exterior, finestra i fumera.
Estat de conservació: en molt bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana de grans dimensions, dividida en dues estàncies i amb un recer afegit a la part
esquerra que mesura 4,24 m de llarg. A la primera habitació hi ha restes d’un foc
modern, un banc i una finestra petita de 0,90 m x 0,72 m; a la segona hi ha un altre banc
i el foc a terra. S’observen perfectament les bigues de fusta i l’estructura de canyissos de
la teulada.
A l’exterior hi ha un aljub de nova construcció fet de ciment amb una porta de fusta de
color verd. S’observa sistema de canalització de l’aigua recollida des de la teulada i que va
fins l’aljub.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C04
Propietari: Rosa Sancho Pujol
Coordenades: N41 28.116 EO 38.794

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària:Amplada: 5,93 m
Alçada: 2,60 m
Mesures porta: 1,50 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 7,50 m i 6,30 m
Amplada: 3,10 m
Alçada: 2,40 m
Any de construcció:Elements: múltiples penjadors, petita menjadora/dipòsit coberta, fumera i dos xemeneies
exteriors.
Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
A l’exterior de la cabana hi ha una pica i a tocar, un camp on hi ha oliveres i ametllers. La
construcció es troba soterrada en el terreny, el que fa que s’integri totalment en el paisatge.
A la teulada, al cantó de les fumeres, hi ha una mena de veleta rústica.
Aquesta cabana és visitable i forma part de la ruta de Camins d’Or líquid. Per aquest
motiu, a l’interior hi trobem un llibre de visites.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C05
Propietari: Roser Reig Ricart
Coordenades: N41 28.175 EO 39.323

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,52 m
Amplada: 6,65 m
Alçada: 3,20 m (davant)
1,95 m
(darrere)
Mesures porta: 1,73 m x 1,25 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,90 m
Amplada: 4,20 m
Alçada: 2,70 m
Any de construcció:Elements: un parell d’armaris, una taula, una fumera i una menjadora.
Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana de volta amb el sostre de dues aigües ple d’herbes. Volta de canó a l’interior i a la
façana principal. Porta de fusta que queda descentrada de l’arc. A més a més, hi ha un
pedrís a la façana principal i una bandera a la teulada.
Una petita part de la cabana es troba soterrada; això, conjuntament amb la coberta vegetal
del sostre fa que la integració en el paisatge sigui total.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C06
Propietari: Josep Lluís Esquerda Viladegut
Coordenades: N41 28.227 EO 39.639

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 8,90 m
Amplada: 4,76 m
Alçada: 2,30 m i 3,10m
Mesures porta: 1,95 x 1,10 m
Mesures interiors:
Llargària: 7,92 m
Amplada: 3,85 m
Alçada: 2,30 m i 3,10m
Any de construcció: 23/04/1958 (segons inscripció).
Elements: dipòsit, pou, menjadora i fumera.
Estat de conservació: en bon estat tot i que hi ha alguns desperfectes a l’interior.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana restaurada amb maons que imiten una volta a la part superior de la porta principal.
Maons que suporten la llinda de fusta de la porta i també reforcen l’estructura de la cabana.
La xemeneia interior ha estat totalment reconstruïda amb maons i ciment. A l’interior hi ha
com una elevació de la cabana feta de pedra seca i com una mena de dipòsit, destruït per la
part de dalt.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C07
Propietari: Francisco Monné Ricart
Coordenades: N41 28.042 EO
39.502

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,60 m
Amplada: 4,30 m
Alçada: 2,40 m
Mesures porta: 1,60 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,60 m
Amplada: 2,85 cm
Alçada: 2,15 m
Any de construcció:
Elements: menjadora.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana amb un petit cobert a la part dreta de 2m x 1,90 m x 1,80 m, en bastant mal estat.
Al sostre hi ha diverses plaques i pedres que aguanten l’estructura. Majoritàriament, tota la
cabana està soterrada, integrant-se perfectament en el paisatge. A l’exterior hi ha tot un
sistema de petits aljubs de pedra i múltiples cadolles que recollien l’aigua i la guardaven.
Tot i que la reconeixem com a volta de canó, aquesta és més plana de l’habitual. Estaria
entremig de les cabanes de volta de canó i volta plana.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C08
Propietari: Joan Florensa Monné
Coordenades: N41 28.287 EO 39.220

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: Amplada: 4,80 m
Alçada: 3 m
Mesures porta: 1,60 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: Amplada: Alçada:Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en bon estat de conservació, des de l’exterior.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana tancada amb clau. Des de l’exterior s’aprecia la fumera, falques a la volta i un recer
mig destruït. Es troba soterrada en el terreny (el que n’impedeix mesurar la seva llargària) i
per tant, presenta una bona integració en el paisatge.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C09
Propietari: Teresa Ricart Mallada
Coordenades: N41 28.329 EO 38.962

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta d’arc apuntat.
Mesures exteriors:
Llargària:Amplada: 5 m
Alçada: 3,10 m
Mesures porta: 1,75 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,30 m
Amplada: 3,20 m
Alçada: 2,80 m
Any de construcció:Elements: foc a terra, menjadora doble, un armari i penjadors.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana de pedra seca de volta amb arc apuntat a la façana principal i la porta descentrada.
Estreps i recer ben marcats. Es troba pràcticament tota soterrada en el terreny i fa que
s’integri totalment en el paisatge. Accés a cinc minuts caminant entre camps.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C10
Propietari: Oscar Rubió Farré
Coordenades: N41 29.076 EO 38.513

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: Amplada: 5,50 m
Alçada: 2,55 m
Mesures porta: 1,60 x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,20 m
Amplada: 3,20 m
Alçada: 2,20 m
Any de construcció:
Elements: foc a terra, un armari i una menjadora petita.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Menjadora petita de 2 m x 0,60 m. Forat al sostre ben fet que permet l’entrada d’animals.
Trobat un esquelet de rabosa (similar a una guineu) al seu interior. Sense porta. Es troba
totalment soterrada en el terreny, el que dificulta fer alguna mesura i l’integra perfectament
en el paisatge.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C11
Propietari: Carme Vidal Mallada
Coordenades: N41 28.780 EO 37.955

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,50 m
Amplada: 4,05 m
Alçada: 3,10 m
Mesures porta: 1,71 m x 0,95 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,10 m
Amplada: 3,10 m
Alçada: 2,90 m i 2,30 m
Any de construcció:Elements: menjadora, fumera i dos armaris.
Estat de conservació: en mal estat de conservació. Restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Totalment restaurada, s’observen restes d’altres materials com tapia i ciment. A l’interior
grans bigues de ciment suporten la teulada i a la porta la llinda és de fusta.
La menjadora està coberta i mesura 3,20 m x 0,80 m x 0,60 m.
A l’exterior hi ha un aljub en bon estat de conservació. La seva porta mesura 0,82 m x 0,66
m i es troba totalment sec.

Inventari de cabanes de pedra seca d’Alcanó

37

DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C12, A12
Propietari: Ivan Vidal Sans
Coordenades: N41 28.726 EO 37.831

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Aljub amb coberta de falsa cúpula i restes de cabana de pedra
seca.
Mesures exteriors:
Llargària: Amplada:Alçada:Mesures porta (de l’aljub): 1,22 m x 0,66 m
Mesures interiors:
Llargària:Amplada:Alçada:Any de construcció:Elements:Estat de conservació: aljub en bon estat. Cabana totalment derruïda.

ALTRES COMENTARIS:
Restes d’una cabana de pedra seca, la qual semblava tenir dos pisos. Només segueix en peu
la paret principal amb el forat per la porta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C13
Propietari: Domingo Jové Ballesté
Coordenades: N41 27.976 EO 39.113

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta amb aljub de construcció
moderna.
Mesures exteriors:
Llargària: 2,30 m
Amplada: 5,35 m
Alçada: 2,50 m
Mesures porta: 1,80 m x 0,70 m
Mesures interiors:
Llargària:Amplada:Alçada:Any de construcció:Elements: cobert exterior, fumera i aljub.
Estat de conservació: en bon estat de conservació, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana restaurada de pedra seca amb una porta metàl·lica i tancada amb clau. S’observen
armaris i altres utensilis al seu interior. Cobert mig derruït a la seva esquerra. A uns metres
d’aquesta, hi ha un aljub modern restaurat amb escales i una pica exterior. Les mesures de
la seva porta són 0,73 m x 0,60 m. Es troba totalment sec.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C14
Propietari: Neus, Montse i Ramona
Florensa Amill
Coordenades: N41 27.855 EO 38.222

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,60 m
Amplada: 3,10 m
Mesures porta: 1,75 m x 1,15 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,20 m
Amplada: 1,30 m
Any de construcció:Elements: menjadora, armari i fumera.
Estat de conservació: en mal estat.

Alçada: 2,54 m i 2 m
Alçada: 2,54 m i 2 m

ALTRES COMENTARIS:
Cabana amb un forat al sostre que deixa veure tota l’estructura de canyissos. A la paret del
fons hi ha una esquerda important. El sostre està fet de teules i amb pedres per sobre. Les
mesures de la menjadora: 2,80 m x 0,60 m x 1 m. La llinda de la porta és de fusta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C15
Propietari: Maria Barberà Companys i
Josep Curcó Ricart
Coordenades: N41 27.758 EO 38.651

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 8,10 m
Amplada: 4,75 m
Mesures porta: 1,71 m x 0,85 m
Mesures interiors:
Llargària: 7,40 m
Amplada: 3,95 m
Any de construcció:
Elements: menjadora, fumera i banc a l’exterior.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

Alçada: 3,74 m i 3 m
Alçada: 3,54 m i 2,72 m

ALTRES COMENTARIS:
La fumera és nova i ha estat restaurada amb maons i ciment. Les mesures de la menjadora
són 3,30 m x 1 m x 0,60 m. Al voltant de la cabana hi ha nombroses cadolles a l’exterior
per recollir l’aigua de la pluja. La porta és de fusta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C16
Propietari: Ramon Josep Florensa Rubió
Coordenades: N41 27.696 EO 37.672

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Mas de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,50 m
Amplada: 5,55 m
Alçada: 5,75 m
Mesures porta: 1,95 m x 1,20 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,50 m
Amplada: 4,75 m
Alçada: 4,35 m
Any de construcció: 1895 (segons inscripció)
Elements: paller, fumera, rellotge de sol al muntant de la porta del paller i menjadora
exterior.
Estat de conservació: paller en bon estat, la resta del mas derruït.

ALTRES COMENTARIS:
Barreja de materials de construcció: pedra seca, tàpia i maó. El paller presenta dos nivells
a l’interior. Porta de fusta.
Per les grans dimensions que té, sembla que hi hagués un gran mas amb el paller i una
altra estància que avui en dia està totalment destruïda.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C17
Propietari: Teresa Ricart Mallada
Coordenades: N41 27.371 EO 37.592

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,80 m
Amplada: 5,30 m
Alçada: 2,80 m
Mesures porta: 1,73 m x 1,10 m
Mesures interiors:
Llargària:Amplada: 5,74 m
Alçada: 2,80 m
Any de construcció: 1938 (segons inscripció)
Elements: menjadora i banc exterior.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Manquen algunes pedres sota la volta de la façana principal. Hi ha un cobert exterior que
es troba totalment derruït. La cabana es troba totalment soterrada i per això està
integrada perfectament en el paisatge. Representa un oasi de vida enmig d’una gran
plantació d’ametllers, terres modificades per l’empresa americana Ocean Almonds.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C18
Propietari: Benvinguda Farran Florensa
Coordenades: N41 27.200 EO 37.566

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,50 m
Amplada: 3,65 m
Alçada: 2,20 m
Mesures porta: 1,92 m x 0,85 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,80 m
Amplada: 3,65 m
Alçada: 2,20 m
Any de construcció:
Elements: menjadora i dos armaris.
Estat de conservació: en molt mal estat pel que fa a l’exterior.

ALTRES COMENTARIS:
La menjadora està dividida per maons i fa d’1,10 m d’alt i 0,75 m d’ample. La primera
part de la cabana està totalment derruïda. Sembla que hi havia una paret que la dividia en
dues estàncies, només una de les quals es manté en peu. A l’interior la volta és de canó
però l’arc del mig de la cabana sembla de volta plana.

Inventari de cabanes de pedra seca d’Alcanó

44

DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C19
Propietari: Elvira i Teresa Farran Prim
Coordenades: N41 27.125 EO 37.482

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,45 m
Amplada: 4,35 m
Mesures porta: 1,63 m x 0,80 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,15 m
Amplada: 4,25 m
Any de construcció: 1930 (segons inscripció)
Elements: menjadora i fumera.
Estat de conservació: en mal estat.

Alçada:
Alçada:

ALTRES COMENTARIS:
Degut al mal estat de la cabana ha estat impossible realitzar totes les mesures incloses a la
fitxa. La teulada està totalment derruïda i la cabana situada en un accés difícil enmig de
camps de gira-sols. Hi ha diverses esquerdes a totes les parets.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C20
Propietari: Francisco Monné Ricart
Coordenades: N41 27.220 EO 37.152

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,10 m
Amplada: 4,20 m
Alçada: 2,80 m
Mesures porta: 1,55 m x 1,25 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,60 m
Amplada: 3,50 m
Alçada: 2,50 m
Any de construcció:Elements: fumera, banc exterior i penjadors.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Xemeneia totalment restaurada amb maons a l’interior. Manquen algunes pedres a l’arc de
la façana principal. La porta és de fusta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2916
Codi: C21
Propietari: Ramon Preixens Piñol
Coordenades: N41 27.268 EO 37.021

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària:
Amplada:
Alçada:
Mesures porta: 1,78 m x 0,93 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,25 m
Amplada: 2,60 m
Alçada: 2,20 m i 2,52 m
Any de construcció:Elements: fumera, armari, 2 estanteries de pedra seca i un dipòsit exterior.
Estat de conservació: en molt bon estat, totalment restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
En aquesta cabana s’observen restes de pedra seca però està molt restaurada amb materials
més moderns. A la part del darrere hi ha un dipòsit modern.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C22
Propietari: Francisco Monné Ricart
Coordenades: N41 27.339 EO 37.284

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,90 m
Amplada: 6 m
Alçada: 3,23 m i 2,10
m
Mesures porta: 1,85 m x 1,05 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,30 m
Amplada: 5,75 m
Alçada: 3,03 m i 2,20 m
Any de construcció:
Elements: fumera, banc exterior, menjadora i plataforma a dins que crea un altre pis.
Estat de conservació: en molt bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana parcialment restaurada, s’observen restes de ciment. El teulat és de teula i pedres, i
a l’interior s’aprecien les bigues de fusta. La menjadora és d’1 m d’alt i 0,60 d’ample.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C23
Propietari: Domingo Ballesté Serlé
Coordenades: N41 27.011 EO 37.344

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta amb aljub.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,35 m
Amplada: 10,20 m
Alçada: 3,95 m i 2,50 m
Mesures porta: 1,85 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,05 m
Amplada: 9,95 m
Alçada: 3,56 m i 2,05
m
Any de construcció:Elements: fumera, menjadora, tres armaris i com una mena de pica a l’interior que
comunica amb l’aljub exterior, a la part del darrere de la cabana.
Estat de conservació: en bon estat de l’estructura però sense teulada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana situada en un accés difícil, a dalt d’un turonet i a la qual s’hi arriba per un camí en
mal estat. Inscripcions amb llapis al llindar de la porta principal. El sostre està totalment
destruït. La menjadora mesura 1,05 m d’alt i 0,60 m d’ample. De la manca de teulada
només se n’aprecia l’antiga estructura de canyissos. Hi ha un aljub tocant a la cabana.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C24
Propietari: Víctor Oró
Coordenades: N41 27.024 EO 37.259

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4 m
Amplada: 6,80 m
Mesures porta: 1,75 m x 1,15 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,60 m
Amplada: 5,50 m
Any de construcció:Elements: fumera, menjadora i recer a l’entrada.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

Alçada: 3,60 i 3,90 m
Alçada: 3,20 m i 3,52 m

ALTRES COMENTARIS:
Cabana reconstruïda amb maons i ciment. Part davantera amb un recer derruït, del qual
només es conserva dreta una paret. Al cantó hi ha una bassa oberta construïda amb pedra.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 29/09/2016
Codi: C25
Propietari: Ramon Jové Sendra
Coordenades: N41 28.110 EO 37.680

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,10 m
Amplada: 6,05 m
Alçada: 2,95 m
Mesures porta: 1,90 m x 0,95 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,45 m
Amplada: 3,90 m
Alçada: 2,65 m
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
A dins alberga una màquina per triar olives. Accés a la cabana pel mig del camp, entre un
tros erm i un altre de panís. L’estructura es troba totalment soterrada en el terreny, el que
fa que hi hagi un total integració en el paisatge. La porta és de fusta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C26
Propietari: Mari Carme Jové Ricart
Coordenades: N41 28.392 EO 36.664

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,85 m
Amplada: 9,84 m
Mesures porta: 1,82 m x 1,20 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,90 m
Amplada: 6,90 m
Any de construcció:
Elements: dos bancs a l’exterior i restes de la fumera.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

Alçada: 3,24 m i 2,43 m
Alçada: 2,43 m i 3,24m

ALTRES COMENTARIS:
Sembla haver estat restaurada. A la teulada s’observen les teules i també pedres de reforç.
La porta és de fusta. Les restes del foc a terra són molt sutils. Des de l’interior s’aprecia el
teulat reconstruït amb maons i les antigues bigues de fusta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C27
Propietari: Hereus de Daniel Florensa
Monné
Coordenades: N41 27.983 EO36.295

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta, amb teulada dues aigües i aljub
amb coberta de falsa cúpula.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,10 m
Amplada: 4,60 m
Alçada: 3 m
Mesures porta: 1,73 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,20 m
Amplada: 3,15 m
Alçada: 2,72 m
Any de construcció:Elements: aljub a l’exterior, fumera i menjadora.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana amb aljub exterior de 0,94 m d’alt i 0,70 m d’ample, molt proper a la cabana i en
bon estat de conservació. Es troba sec. La menjadora interior és de 1,60 m x 1 m x 0,65 m.
S’aprecien restes de ciment i tàpia de la restauració i les bigues de fusta amb l’estructura de
canyissos de la teulada.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2013
Codi: C28
Propietari: Josep Curcó Barberà
Coordenades: N41 28.340 EO 36.247

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,42 m
Amplada: 4,23 m
Alçada: 3,26 m i 2,60m
Mesures porta: 1,52 m i 1,14 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,65 m
Amplada: 3,45 m
Alçada: 3 m i 2,50 m
Any de construcció:Elements: un petit armari
Estat de conservació: en molt mal estat, sostre i porta totalment desapareguts.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana propera a camps d’ametllers on hi treballen. Serveix de zona de recer i d’ombra als
treballadors, tot i no tenir teulada.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C29
Propietari: David, Manuel i Montserrat
Ricart Roca
Coordenades: N41 28.160 EO 36.165

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,90 m
Amplada: 4,83 m
Alçada: 2,37 m
Mesures porta: 1,77 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,25 m
Amplada: 2,46 m
Alçada: 1,82 m
Any de construcció:Elements: un armari i un banc a l’interior.
Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
S’observen algunes restes de ciment a l’interior. El terra de la cabana es troba totalment
desnivellat i es nota que l’erosió l’ha afectat. La coberta vegetal a la teulada la integra
perfectament en el paisatge.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C30
Propietari: Ramon Ginera Serlé i Carme
Rubió Albareda
Coordenades: N41 28.55 EO 35.918

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,10 m
Amplada: Alçada: 3 m
Mesures porta: 1,61 m x 1,03 m Mesures porta interior: 1,75 m x 1,04 m
Mesures interiors:
Llargària: Habitació 1. 3,27 m
Amplada: 4,20 m
Alçada: 2,31 m
Habitació 2. 4 m
Any de construcció:Elements: dues estàncies, fumera i un armari.
Estat de conservació: en bon estat, tot i alguna esquerda.

ALTRES COMENTARIS:
La paret del fons de la cabana aprofita el terreny. Es troba soterrada i perfectament
integrada en el paisatge. A l’exterior s’observen contraforts, algun dels quals té una
esquerda. No hi ha ni porta ni recer.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C31
Propietari: Víctor Oró Monné
Coordenades: N41 28.007 EO 35.871

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,35 m
Amplada: 4,40 m
Mesures porta: 1,88 m x 1,22 m
Mesures interiors:
Llargària: 3 m
Amplada: 3,60 m
Any de construcció:Elements: recer i menjadora.
Estat de conservació: en bastant mal estat.

Alçada: 4 m
Alçada: 4,30 m i 2,05m

ALTRES COMENTARIS:
Cabana amb un recer a l’entrada mig destruït, de 2,05 m d’ample i 3,55 m de llarg. El sostre
està reforçat amb plaques d’uralita i maons. Al seu interior hi ha piles de maons i bigues de
ciment amuntegades a l’entrada. Això en dificulta l’accés al seu interior.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C32
Propietari: Mercè Porqueres Gort
Coordenades: N41 27.859 EO 35.870

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,21 m
Amplada: 4,97 m
Mesures porta: 1,72 m x 1 m
Mesures interiors: (tancada)
Llargària:Amplada:Any de construcció:Elements: fumera exterior i dipòsit.
Estat de conservació: en molt bon estat, totalment restaurada.

Alçada: 2,94 m
Alçada:-

ALTRES COMENTARIS:
Cabana perfectament restaurada amb un nou sistema hidràulic i un dipòsit d’aigua a
l’exterior. Es troba tancada en clau i això ha impedit realitzar totes les mesures de la fitxa.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C33
Propietari: Maria Carme Jové Ricart
Coordenades: N41 27.604 EO 36.753

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 7 m
Amplada: 6,98 m
Alçada: 2,72 m
Mesures porta: 1,78 m x 1,10 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,20 m
Amplada: 3,75 m
Alçada: 2,52 m
Any de construcció: 1917 (segons inscripció)
Elements: un amari i una menjadora.
Estat de conservació: en bon estat, tot i la runa de l’exterior.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 3,80 m x 1 m x 0,60 m. La volta de canó no es troba
centrada damunt de la porta. Alberga palets i altres materials al seu interior. Inscripció
d’una data a la porta, possiblement l’any de construcció. Sostre exterior cobert d’herba,
bona integració en el paisatge.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C34
Propietari: Víctor Oró Monné
Coordenades: N41 27.490 EO 36.461

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Recer de pedra seca adossat a una roca natural.
Mesures exteriors:
Llargària:Amplada: 4,40 m
Alçada: 2,10 m
Mesures porta: 1,80 m x 0,96 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,90 m
Amplada: 3,95 m
Alçada: 1,90 m
Any de construcció:
Elements: menjadora.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Mesures de la menjadora: 1,93 m x 0,85 m x 0,50 m. Recer enclavat en una roca i mig
derruït, sobretot la paret frontal.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: A35
Propietari: Domingo Monné Florensa
Coordenades: N41 26.956 EO 37.183

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: aljub amb coberta de falsa cúpula.
Mesures exteriors:
Llargària:Amplada:Mesures porta: 0,62 m x 0,53 m
Mesures interiors:
Llargària:Amplada:Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en bon estat de conservació.

Alçada:Alçada:-

ALTRES COMENTARIS:
Aljub sol enmig de terres. Es troba sec. S’ha decidit incloure’l en aquest inventari com
element del territori, encara que no hi hagi cap cabana a la vista a prop.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C36
Propietari: Agustí Ricart Monné
Coordenades: N41 27.023 EO 36.670

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària:Amplada: 4,30 m
Alçada: 2,81 m
Mesures porta: 1,80 m x 1m
Mesures interiors:
Llargària: 5,77 m
Amplada: 2,90 m
Alçada: 2,43 m
Any de construcció:Elements: dos armaris.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana soterrada en el terreny, integrada perfectament en el paisatge. Porta de fusta. Sostre
cobert d’herba.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C37
Propietari: Marcel Rubió Farré
Coordenades: N41 27.252 EO 36.008

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana amb coberta de volta de canó lleugerament apuntada.
Mesures exteriors:
LlargàriaAmplada: 3,70 m
Alçada: 2,35 m
Mesures porta: 1,55 m x 0,93 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,27 m
Amplada: 2,75 m
Alçada: 2,15 m
Any de construcció:
Elements: fumera i menjadora.
Estat de conservació: exterior en molt mal estat, sobretot l’entrada. Interior en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Menjadora d’1,60 m x 1 m x 0,60 m. Entrada a punt de derruïr-se. Recer restaurat de tàpia.
Arc de la cabana lleugerament apuntat.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C38
Propietari: Josep Maria Garcia Florensa
Coordenades: N41 27.045 EO 36.403

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana amb coberta de volta de canó i aljub amb coberta de falsa
cúpula.
Mesures exteriors:
Llargària:Amplada: 5,10 m
Alçada: 2,72 m
Mesures porta: 1,80 x 1,08 m
Mesures interiors: (tancada)
Llargària:Amplada:Alçada:Any de construcció:Elements: fumera.
Estat de conservació: en molt bon estat, des de l’exterior.

ALTRES COMENTARIS:
Aljub exterior amagat, la porta del qual mesura 0,73 m x 0,72 m. Cabana tancada en clau i
soterrada, el qual dificulta realitzar algunes mesures de la fitxa. Perfectament integrada en
el paisatge.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C39
Propietari: Maria Flix Guiu
Coordenades: N41 27.650 EO 36.091

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària:7,50 m
Amplada: 5,42 m
Alçada: 3,50 m
Mesures porta: 1,90 m x 1,02 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,50 m
Amplada: 4,03 m
Alçada: 3,10 m
Any de construcció:
Elements: menjadora, foc a terra i armari.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Menjadora de 3,10 m x 0,88 m x 0,55 m. Li manquen pedres de l’arc a la façana principal i
hi ha forats a la paret interior aprofitada del terreny. La porta es troba descentrada de la
volta. Totalment soterrada en el terreny, perfecta integració en el paisatge.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C40
Propietari: Maria Ricart Monné
Coordenades: N41 27.568 EO 36.294

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,03 m
Amplada: 4,24 m
Mesures porta: 1,97 m x 1,06 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,15 m
Amplada: 3,30 m
Any de construcció:Elements: menjadora i fumera.
Estat de conservació: en mal estat.

Alçada: 2,97 m i 3,30 m
Alçada: 2,56 m i 3,11 m

ALTRES COMENTARIS:
Presenta restes de restauració, tot i tenir dues esquerdes a la façana principal. Sense porta i
amb llindar de fusta. L’exterior està totalment arrebossat. Les mesures de la menjadora són
2,24 m x 0,90 m x 0,53 m. A l’interior, s’observa l’estructura de canyissos i bigues de fusta
del sostre.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C41
Propietari: Josep Maria Esquerda Ricart
Coordenades: N41 27.539 EO 38.101

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,50 m
Amplada: 6,50 m
Alçada: 2,33 m
Mesures porta: Habitació 1. 1,47 m x 1,03 m
Habitació 2. 1,28 m x 0,70 m
Mesures interiors:
Llargària: Habitació 1. 3,37 m
Amplada: 2,84 m
Alçada: 1,80 m
Habitació 2. 3,37m
2,38 m
1,80 m
Any de construcció:
Elements: dues habitacions i dues portes exteriors. A la primera habitació hi ha una
menjadora coberta i a la segona dos armaris, una finestra i una fumera.
Estat de conservació: en mal estat

ALTRES COMENTARIS:
Pràcticament tota la teulada ha desaparegut. Restes de les bigues de fusta i terra al sostre.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C42
Propietari: Maria Carme Esquerda
Ricart
Coordenades: N41 27.575 EO 38.108

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,50 m
Amplada: 4,20 m
Mesures porta: 1,85 m i 1,07
Mesures interiors:
Llargària: 4,70 m
Amplada: 3,34 m
Any de construcció:
Elements: finestra, menjadora i armari.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

Alçada: 2,81 m i 2,31 m
Alçada: 3,34 m i 2,56 m

ALTRES COMENTARIS:
Cabana restaurada amb ciment, maó i teula. Tot el sostre està renovat; a l’interior
s’observen les bigues de fusta, amb xapa metàl·lica i teules per fora. La menjadora mesura
d’1,40 m x 0,85 m x 055m. A l’interior hi ha diversos estris del camp.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 30/09/2016
Codi: C43
Propietari: Josep Maria Duaigües Font
Coordenades: N41 27.600 EO 38.304

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,60 m
Amplada: 4,60 m
Mesures porta: 1,75 m x 0,93 m
Mesures interiors:
Llargària: 2,60 m
Amplada: 3,85 m
Any de construcció:Elements: banc a l’exterior.
Estat de conservació: en molt mal estat.

Alçada:Alçada:-

ALTRES COMENTARIS:
Sostre totalment derruït i una paret caiguda. Difícil de mesurar degut al seu mal estat.
Possiblement sense volta però impossible de saber.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C44
Propietari: Andreu Peiró Massot
Coordenades: N41 27.281 EO 37.987

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,85 m
Amplada: 4,18 m
Alçada: 3,54 m i
2,70m
Mesures porta: 1,80 m x 0,92 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,90 m
Amplada: 3,27 m
Alçada: 2,55 m i 2,40 m
Any de construcció: 1953 (segons inscripció)
Elements: menjadora i fumera.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
La menjadora fa 1,5 m x 1 m x 0,55 m. El sostre està restaurat i la porta també. El seu
llindar és de fusta. A l’interior de la cabana, al costat contrari a la fumera, hi ha una
plataforma que fa com un altre pis a 1,87 m d’alçada i 2,45 m d’ample.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C45
Propietari: ?
Coordenades: N41 27.654 EO 38.890

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,80 m
Amplada: 2,88 m
Alçada: 2,10 m i 2,50 m
Mesures porta: 1,78 m x 0,97 m
Mesures interiors:
Llargària: 2,80 m
Amplada: 2,45 m
Alçada: 1,90 m i 2,30
Any de construcció: 1946 (segons inscripció)
Elements: menjadora coberta.
Estat de conservació: en bon estat, restes de restauració.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 1,25 m x 0,70 m x 0,50 m. La teulada és de bigues de
fusta i xapes metàl·liques. S’observen restes de ciment, sobretot a la teulada. Hi ha un mur
de pedra seca a la part esquerra de la cabana. A l’exterior observem un sistema hidràulic.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C46
Propietari: Carme Ricart Batallé
Coordenades: N41 27.723 EO 38.843

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 8,50 m
Amplada: 7,73 m
Alçada: 2,66 m
Mesures porta: 2 m x 2,27 m
Mesures interiors:
Llargària: 7,96 m
Amplada: 7,20 m
Alçada: 2,36 m
Any de construcció: Elements: menjadora, fumera i seient exterior.
Estat de conservació: en bon estat, restes de restauració.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana de grans dimensions, amb un contrafort a la part dreta mig derruït. Situada enmig
de camps de pomeres. El sostre està cobert de vegetació, perfecta integració en el paisatge.
Observem restes de materials de restauració com ciment o maó.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C47
Propietari: Celestí Jové Albareda
Coordenades: N41 27.726 EO 38.923

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 7 m
Amplada: 7,38 m
Mesures porta: 1,70 m x 0,78 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,05 m
Amplada: 6,50 m
Any de construcció:Elements: menjadora, fumera i banc exterior.
Estat de conservació: en bon estat, restes de restauració.

Alçada: 3,45 m i 2,85 m
Alçada: 3,30 m i 2,70 m

ALTRES COMENTARIS:
Cabana perfectament restaurada amb la teulada també nova. Restes de ciment i maons.
S’aprecien les bigues de ciment a l’interior. La fumera interior també restaurada.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C48
Propietari: ?
Coordenades: N41 27.529 EO 38.889

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca de volta de canó amb un pis superior.
Mesures exteriors:
Llargària: 8,30 m
Amplada: 6,26 m
Alçada: 5 m
Mesures porta: 1,90 m x 1,20 m
Mesures interiors:
Llargària: 7,85 m
Amplada: 4 m
Alçada: 2,80 m
Any de construcció:Elements: dos armaris, menjadora i fumera.
Estat de conservació: en bon estat el que és la cabana en si, el pis superior està tot
destruït.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana que semblava tenir afegit al damunt un pis superior, el qual es troba totalment
destruït. S’observen pedres afegides posteriorment a la part esquerra de la porta que en
redueixen el seu tamany i també la manca d’algunes d’elles a la façana principal.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C49
Propietari: Joan Garcia JOvé
Coordenades: N41 27.736 EO 39.082

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,45 m
Amplada: 3,27 m
Alçada: 3,27 m i 3,46 m
Mesures porta: 1,71 m x 0,77 m
Mesures interiors:
Llargària: 4 m
Amplada: 2,62 m
Alçada: 2,58 m i 3,16 m
Any de construcció:Elements: fumera i un armari.
Estat de conservació: en molt bon estat, totalment restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana totalment restaurada amb ciment. Teulada també nova. A la part esquerra hi ha
com un mur fet maons a mode de recer.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C50 i A50
Propietari: Celestí Jové Albareda
Coordenades: N41 27.860 EO 38.876
N41 27.866 EO 38.905

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta amb aljub de falsa cúpula.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,60 m
Amplada: 5,83 m
Alçada: 3,10 m i 3,60 m
Mesures porta: 1,68 m (desde l’escala) i 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 2,63 m
Amplada: 4,85 m
Alçada: 2,91 m i 3,40 m
Any de construcció: 1897 (segons inscripció)
Elements: Un armari, una finestra i diversos penjadors.
Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana en molt bon estat, ben cuidada. Al voltant de l’aljub hi ha tot de canalets excavats
per recollir l’aigua de la pluja. Placa acurada amb el nom de la cabana i també una escultura
a l’entrada del camí que hi accedeix. Camps cuidats i restes d’hort pels voltants.
La porta de l’aljub mesura 0,85 m x 0,50 m i es troba ple d’aigua.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C51
Propietari: ?
Coordenades: N41 27.876 EO 39.190

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,40 m
Amplada: 4,50 m
Alçada: 2,70 m
Mesures porta: 1,55 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 6,60 m
Amplada: 2,80 m
Alçada: 2,40 m
Any de construcció:Elements: menjadora, dos armaris i fumera tancada.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
En bon estat tot i que a la façana principal hi manquen algunes pedres, al igual que a la
teulada. La cabana es troba soterrada per la part del darrere i presenta una perfecta
integració en el paisatge. Tot i que la volta està perfectament conservada, l’interior de la
cabana està una mica fet malbé.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C52
Propietari: Júlia Jové Alentà i Francisco
Jové Ballesté
Coordenades: N41 27.493 EO 39.160

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,30 m
Amplada: 4,55 m
Alçada: 2,50 m
Mesures porta: 1,63 m x 0,95 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,30 m
Amplada: 2,70 m
Alçada: 2,30 m
Any de construcció:Elements: dos armaris, menjadora i fumera.
Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana soterrada per la part del darrere, perfecta integració en el paisatge. La porta està
totalment descentrada de la volta, cap a la part esquerra. Les mesures de la menjadora són
2,20 m x 1 m x 0,60 m.

Inventari de cabanes de pedra seca d’Alcanó

78

DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 11/11/2016
Codi: C53
Propietari: Júlia Jové Alentà i Francisco
Jové Ballesté
Coordenades: N41 27.453 EO 39.066

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: Cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,40 m
Amplada: 3,43 m
Alçada: 2,20 m i 2,63
m
Mesures porta: 1,83 m x 1,10 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,90 m
Amplada: 2,45 m
Alçada: 1,95 m i 2,48 m
Any de construcció:Elements: fumera i banc exterior.
Estat de conservació: en bon estat, totalment restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana restaurada amb maons i ciment. La porta és metàl·lica. A l’interior s’observen les
bigues de ciment del sostre. La fumera exterior també és totalment moderna.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 7/12/2016
Codi: C54
Propietari: Mercè Ballesté Prunera
Coordenades UTM:
X=302689
Y= 4591877

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,95 m
Amplada: 8,79 m
m
Mesures porta: 1,95 m x 1,12 m
Mesures interiors: tancada
Llargària:Amplada:Alçada:Any de construcció: 1954 (segons inscripció)
Elements: fumera, dues finestres i pedrís exterior.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

Alçada: 1,64 m i 4,27

ALTRES COMENTARIS:
La cabana està tancada amb clau i es troba en molt bon estat ja que s’observen restes
d’haver estat restaurada. Molt a prop de la cabana hi ha una bassa que gairebé no es veu.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 7/12/216
Codi: C55
Propietari: José Carmelo Moré Estopà
Coordenades UTM:
X=302711
Y=4591893

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,62 m
Amplada: 10 m
Alçada: 2,90 m i 3,20 m
Mesures porta: hab. 1: 1,10 m x 1,90 m
hab.2: 0,97 m x 1,65 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,45 m
Amplada: Hab. 1: 2,65 m
Alçada: Hab.1: 1,20 m
Hab. 2: 3,80 m
Hab 2.: 2,35 m
Any de construcció:Elements: menjadora.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana està dividida en dues estàncies, una a nivell de terra a la part baixa i l’altra per
damunt. Clarament, l’espai estava dividit per les persones i els animals. Es troba en molt
mal estat i això ha dificultat la tasca de mesurar-la. No té teulada (només algunes restes de
canyissos al sostre) i presenta esquerdes per tot arreu. L’únic element que es conserva és
una menjadora de 4,62 m x 1 m x 0,60 m.
Abans d’arribar a la cabana trobem un forn de pedra seca que està força ben conservat.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 7/12/2016
Codi: C56
Propietari: Elvira i Teresa Farran Prim
Coordenades UTM:
X=301740
Y=4591690

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,27 m
Amplada: 9,16 m
m
Mesures porta: 1,73 m x 0,91 m
Mesures interiors: tancada
Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

Alçada: 2,93 m i 1,40

ALTRES COMENTARIS:
La cabana es troba tancada amb clau pel que impossibilita fer les mesures interiors. La
porta principal està mig trencada amb un gran forat a la part baixa. A l’exterior hi ha un
pedrís. Presenta algunes restes de materials de restauració.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 7/12/2016
Codi: C57
Propietari: Juan Alentà Ricart
Coordenades UTM:
X=300203
Y=4592746

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca soterrada/cova.
Mesures exteriors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Mesures porta: 1,37 m x 0,84 m
Mesures interiors:
Llargària: 2,77 m
Amplada: 2,95 m
Alçada: 1,40 m
Ídem per les dues estàncies de la cabana.
Any de construcció:Elements: Estat de conservació: en mal estat exterior, millor a l’interior.

ALTRES COMENTARIS:
Aquesta cabana es troba totalment soterrada i s’assimila a una cova. Té una columna al
seu interior que divideix la estància en dues parts. El terra és totalment argilós i això ha
dificultat l’accés a l’interior. La part de la porta de fora es troba en molt mal estat.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 7/12/2016
Codi: C58
Propietari: Ramon Preixens Piñol
Coordenades UTM:
X=300041
Y=4592974

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca excavada a la roca.
Mesures exteriors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Mesures porta: 1,75 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 2,60 m
Amplada: 9 m
Alçada: 2,2 m
Any de construcció:Elements: hi havia una menjadora, ara ja no. Fumera.
Estat de conservació: en molt bon estat, totalment restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana excavada a la roca que es va fer manualment a pic i pala, el que impossibilita fer
les mesures des de l’exterior. Tancada amb clau i totalment restaurada, tant per dins com
per fora. Al terra interior se li va posar una capa de ciment i presenta dos nivells. Al
cantó de la cabana, tancat amb clau també, hi ha un dipòsit d’aigua/aljub.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 7/12/2016
Codi: C59
Propietari: Benvinguda Farran Florensa
Coordenades UTM:
X=301060
Y=4595799

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,75 m
Amplada: 5,87 m
Alçada: 2,64 m
Mesures porta: 1,63 m x 1,06 m
Mesures interiors: tancada
Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Aquesta cabana és la primera que venint des de Lleida i gairebé arribant al nucli d’Alcanó.
Està senyalitzada amb cartells de la Diputació. Es troba tancada en clau, pel que no s’han
pogut realitzar les mesures de dins. S’hi accedeix mitjançant un escaló, es troba en molt
bon estat i la porta està totalment descentrada de la volta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C60
Propietari: Ramon Farran Monné
Coordenades UTM:
X: 301040
Y: 4591745

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,26 m
Amplada: 4,83 m
Alçada: 2,40 m i 3,40 m
Mesures porta: 2,04 m x 1,06 m
Mesures interiors: tancada
Llargària:Amplada:Alçada:Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana totalment restaurada. Tancada amb clau.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C61
Propietari: Pilar Serlé Gort
Coordenades UTM:
X: 300920
Y: 4591272

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,80 m
Amplada: 4,43 m
Alçada: 2,10 m i 2,50 m
Mesures porta: 1,60 m x 0,80 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,10 m
Amplada: 3,80 m
Alçada: 1,90 m i 2,30 m
Any de construcció:Elements: un armari i un penjador.
Estat de conservació: en molt bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Sostre amb coberta vegetal, ben integrada al paisatge. Bigues de ciment a l’interior.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C62
Propietari: Maria Isabel Vidal Serlé
Coordenades UTM:
X: 300720
Y: 4591312

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5 m
Amplada: 4,20 m
Alçada: 3,10 m i 2 m
Mesures porta: 1,70 m x 0,90
Mesures interiors:
Llargària: 4,20 m
Amplada: 3,60 m
Alçada: 2,95 m i 1,75 m
Any de construcció: inscripcions difícils de llegir.
Elements: tres armaris, fumera i menjadora.
Estat de conservació: en mal estat, pràcticament sense sostre.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana pràcticament sense sostre, només restes de canyissos i bigues de fusta. La porta
està descentrada i a la seva part dreta hi ha un mur. Al seu interior hi ha vegetació i runa,
però encara es conserva una menjadora de 0,95 m x 1 m x 0,55 m.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C63
Propietari: David i Manuel Ricart Roca
Coordenades UTM:
X: 301659
Y: 4591279

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,80 m
Amplada: 3,48 m
Alçada: 2,85 m i 2,20 m
Mesures porta: 1,70 m 0,85 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,80 m
Amplada: 2,80 m
Alçada: 2,65 m i 2 m
Any de construcció: 1930 (segons inscripció)
Elements: menjadora, penjadors i dos armaris.
Estat de conservació: en bon estat, presenta alguna esquerda.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 1,70 m x 1 m x 0,50 m. La cabana està ben conservada
tot i que la menjadora està una mica deteriorada i les parets interiors presenten alguna que
altra esquerda.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C64
Propietari: Josep Francesc Piñol Flix
Coordenades UTM:
X: 304462
Y: 4591998

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense sostre.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,70 m
Amplada: 3,90 m
Alçada: 2,25 m i 2,40 m
Mesures porta: 1,83 m 1,06 m
Mesures interiors: tancada
Llargària:Amplada:Alçada:Any de construcció:Elements: fumera.
Estat de conservació: en bon estat, des de l’exterior.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana tancada, impossible realitzar mesures interior. Des de fora sembla que està ben
conservada. S’aprecia la fumera, nova.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C65
Propietari: Francesc Serlé Farran
Coordenades UTM:
X: 304604
Y: 4592280

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó i un afegit de
nova construcció.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,50 m
Amplada: 4,50 m
Alçada: 2,75 m
Mesures porta: 1,65 m x 0,95 m
Mesures interiors:
Llargària: 5 m
Amplada: 3,26 m
Alçada: 2,35 m
Any de construcció:Elements: menjadora i un armari.
Estat de conservació: en bon estat de conservació.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana de pedra seca en molt bon estat de conservació amb un afegit de maons de
formigó al damunt que desfà tota la integració dins del paisatge. La porta està
descentrada cap a la dreta. El terra de l’interior presenta un clar deteriorament degut a
l’erosió i a algunes filtracions.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C66
Propietari: ?
Coordenades UTM:
X: 301590
Y: 4591482

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,90 m
Amplada: 3,70 m
Alçada: 2,60 m i 2,17 m
Mesures porta: 1,73 m x 0,83 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,30 m
Amplada: 2,95 m
Alçada: 2,35 m i 2 m
Any de construcció: 1922 (segons inscripció)
Elements: menjadora i fumera.
Estat de conservació: en molt mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 1,50 m x 1 m x 0,60 m. La cabana es troba en molt mal
estat de conservació, gairebé de ruïna. No té sostre i les parets estan deformades pel
terreny. A l’interior s’acumulen teules i el terra està totalment cobert de vegetació.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C67
Propietari: Francesc Guiu Monné
Coordenades UTM:
X: 303378
Y: 4593250

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cova amb una part de pedra seca.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,20 m
Amplada: 2,85 m
Alçada:
Mesures porta: 1,80 m x 0,70 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,20 m
Amplada: 2,20 m
Alçada: irregular
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cova dins d’una roca, en la qual les parets frontals són de pedra seca. Perfectament
integrada al paisatge i molt ben conservada.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C68
Propietari: Concepció Farran Mallada
Coordenades UTM:
X: 303645
Y: 4593279

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,04 m
Amplada: 3,87 m
Alçada: 2,80 m i 2 m
Mesures porta: 1,80 m x 0,93 m
Mesures interiors:
Llargària: 5 m
Amplada: 2,80 m
Alçada: 2,60 m i 1,85 m
Any de construcció:Elements: menjadora, fumera, armaris i pedrís exterior.
Estat de conservació: en bon estat, restes de restauració.

ALTRES COMENTARIS:
La menjadora mesura 2,70 m x 1 m x 0,60 m. Restes de materials com ciment a la façana de
la cabana. La fumera ha estat restaurada a l’interior amb maons i ciment, també.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C69
Propietari: Josep Maria Ricart Florensa
Coordenades UTM:
X: 303976
Y: 4593926

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta
Mesures exteriors:
Llargària: 6 m
Amplada: 4,60 m
Alçada: 1,40 m (fins al terra) i 1,75 m
Mesures porta: 1,60 m x 1,20 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,20 m
Amplada: 3,70 m
Alçada: 2,10 m i 1,55 m
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en mal estat

ALTRES COMENTARIS:
La paret del darrera de la cabana té un forat bastant gran i les parets presenten diverses
esquerdes. A l’interior hi ha pedres caigudes. S’aprecien les bigues de fusta de la teulada.
Prop de la cabana hi ha una bassa.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C70
Propietari: Ramon Marsellés Barberà
Coordenades UTM:
X: 303197
Y: 4593930

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó
Mesures exteriors:
Llargària: 7,80 m
Amplada: 5,70 m
Alçada: 2,20 m
Mesures porta: 1,70 m x 1,20
Mesures interiors:
Llargària: 6,70 m
Amplada: 3,94 m
Alçada: 2,20 m
Any de construcció:Elements: menjadora, armari i penjadors.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 3,94 m x 1 m x 0,55 m. La part esquerra de la cabana es
troba soterrada sota el terreny i presenta una perfecta integració al paisatge. La porta
aprofita l’arc de la volta de canó i el sostre està tot cobert de vegetació.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C71
Propietari: Ramon Marsellés Barberà
Coordenades UTM:
X: 303397
Y: 4593820

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta amb aljub.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,57 m
Amplada: 3,65 m
Alçada: 1,80 m i 2,60 m
Mesures porta: 1,70 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,65 m
Amplada: 2,95 m
Alçada: 1,70 m i 2,40 m
Any de construcció:Elements: fumera, dos finestres petites i pedrís exterior.
Estat de conservació: la cabana en bon estat, l’aljub mig derruït.

ALTRES COMENTARIS:
Pel que fa a la cabana, es troba en bon estat i s’aprecien les bigues de fusta del sostre.
L’aljub en canvi es troba sec, i li falta gran part de l’estructura de la porta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C72
Propietari: Blai Farran Monné
Coordenades UTM:
X: 302290
Y: 4594156

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 6,25 m
Amplada: 4,55 m
Alçada: 3,30 m
Mesures porta:
Mesures interiors:
Llargària: 5,50 m
Amplada: 3,40 m
Alçada: 3 m
Any de construcció:Elements: menjadora, dos armaris i penjadors.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Manca alguna pedra i també presenta alguna esquerda en alguna paret. A la teulada, on
s’aprecia l’estructura de canyissos i bigues de fusta també hi ha algun forat. Les mesures
de la menjadora són 1,90 m x 1 m x 0,66 m. S’observen restes de restauració amb ciment,
sobretot a la menjadora.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C73
Propietari: Ramon Farran Farré
Coordenades UTM:
X: 302556
Y: 4593922

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,56 m
Amplada: 4,65 m
Alçada: 2,70 m i 1,76 m
Mesures porta: 1,60 m x 1,10 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,75 m
Amplada: 2,65 m
Alçada: 2,55 m i 1,60 m
Any de construcció:Elements: armari i fumera
Estat de conservació: en bon estat, totalment restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Les parets de la cabana han estat totalment restaurades posant ciment entre la pedra seca
però hi ha un petit forat entre la fumera i el sostre de canyissos i bigues de fusta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C74
Propietari: Francesca Corretgé Ballesté
Coordenades UTM:
X: 302944
Y: 4594065

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta
Mesures exteriors:
Llargària: 3,50 m
Amplada: 1,86 m
Alçada: 1,60 m
Mesures porta:Mesures interiors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en molt mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Degut al mal estat de la cabana no s’han pogut realitzar totes les mesures. S’aprecia però,
l’estructura de parets de pedra seca i el sostre de bigues de fusta i canyissos.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C75
Propietari: Ramon Marsellés Barberà
Coordenades UTM:
Y: 4594203
X: 302975

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5 m
Amplada: 2,50 m
Alçada: 2,20 m
Mesures porta:
Mesures interiors:
Llargària: 4,10 m
Amplada: 1,90 m
Alçada: 2,10 m
Any de construcció:Elements: menjadora i dos armaris.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 1,67 m x 1 m x 0,68 m. La cabana es troba soterrada pels
costats i al sostre hi té coberta vegetal, el que fa que s’integri perfectament al paisatge. Al
seu interior, s’aprecia l’estructura de bigues de fusta i canyissos del sostre. Petites restes de
restauració amb ciment als murs frontals
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C76
Propietari: Ramon Marsellés Barberà
Coordenades UTM:
X: 303164
Y: 4594250

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,10 m
Amplada: 2,60 m
Alçada: 1,40 m
Mesures porta: 1,30 m x 1,16 m
Mesures interiors:
Llargària: 2,60 m
Amplada: 1,07 m
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana molt petita mig derruïda.

Inventari de cabanes de pedra seca d’Alcanó

102

DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: A77
Propietari: Massa comuna
Coordenades UTM:
X: 302824
Y: 4595020

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: aljub de pedra seca de falsa cúpula amb abeurador exterior.
Mesures exteriors:
Llargària: Amplada:
Alçada:
Mesures porta: 1,10 m x 0,70 m
Mesures interiors:
Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
L’aljub es troba totalment sec i mitjançant un canalet exterior cobert de vegetació comunica
amb un petit abeurador de pedra.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C78
Propietari: Francesc Monné Ricart
Coordenades UTM:
X: 300808
Y: 4592955

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,10 m
Amplada: 4,14 m
Alçada: 2,80 m i 2,19 m
Mesures porta: 1,55 m x 1,06 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,08 m
Amplada: 2,80 m
Alçada: 2,97 i 2,30 m
Any de construcció:Elements: menjadora i fumera.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana es troba enfonsada al terra, això fa que les alçades exteriors siguin menors que
les interiors. Les mesures de la menjadora són 1,80 m x 1 m x 0,80 m. S’aprecien restes de
restauració amb ciment als murs interiors i es conserva l’estructura de bigues de fusta i
canyissos coberts de teula.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C79
Propietari: Isidor Bargués Calderó
Coordenades UTM:
X: 301258
Y: 4592501

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: mas de pedra seca.
Mesures exteriors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Mesures porta:Mesures interiors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en molt mal estat, derruït.

ALTRES COMENTARIS:
Mas de grans dimensions de pedra seca força derruït, només es manté en peu la paret
principal. Això ha impossibilitat fer les mesures pertinents. Una part de la façana principal
va ser restaurada amb maons. No hi ha sostre però s’observen les bigues de fusta i els
canyissos caiguts a l’interior.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C80
Propietari: Francesc Josep Esquerada
Tamarit
Coordenades UTM:
X: 300987
Y: 4592530

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,30 m
Amplada: 3,90 m
Alçada: 2,30 m i 3,10 m
Mesures porta: 1,83 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,70 m
Amplada: 3,10 m
Alçada: 2,15 m i 2,90 m
Any de construcció:Elements: un armari, un penjador i menjadora.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 1,40 m x 1 m x 0,60 m. La cabana no té sostre i la paret
del darrere està pràcticament tota caiguda. La resta de parets presenten diverses
esquerdes.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C81
Propietari: Ajuntament d’Alcanó
Coordenades UTM:
X: 300586
Y: 4593544

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,20 m
Amplada: 2,66 m
Alçada: 1,60 m
Mesures porta:
Mesures interiors:
Llargària: 2,90 m
Amplada: 1,90 m
Alçada: 1,50 m
Any de construcció:Elements: un armari i penjadors.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana sense sostre, mig derruïda. Només es mantenen en peu les quatre parets de
l’estructura.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C82
Propietari: Ramon Ginera Serlé
Coordenades UTM:
X: 301095
Y: 4593451

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,90 m Amplada: 2,95 m
Alçada: 3,60 m i 2,90 m
Mesures porta: 1,60 m x 0,70 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,55 m
Amplada: 3,70 m
Alçada: 1,60 m (Planta Baixa)
1,80 m i 1,10 (2n
pis)
Any de construcció:Elements: menjadora i armari a la planta baixa.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana té dues portes d’accés i presenta una planta baixa i un segon pis. La menjadora
de la planta baixa fa 1,70 m x 1 m x 0,60 m. Les mesures són pràcticament les mateixes
en les dues estàncies excepte l’alçada, tal com es detalla a la fitxa. En general es troba en
bon estat tot i que hi ha una biga de fusta del sostre a punt de caure.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C83
Propietari: Mateu Vidal Bofarull
Coordenades UTM:
X: 300960
Y: 4593282

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,60 m Amplada: 3,70 m
Alçada: 2,80 m i 2,15 m
Mesures porta: 1,87 m x 1,06 m
Mesures interiors: tancada
Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements: pedrís i abeurador exteriors.
Estat de conservació: en molt bon estat, des de l’exterior. Restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana tancada amb clau.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C84
Propietari: Josep Carulla Raimat i
Dolors Pedrol Peiró
Coordenades UTM:
X: 301188
Y: 4593000

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,40 m
Amplada: 4,80 m
Alçada: 2,90 m i 2,10 m
Mesures porta: 1,62 m x 1 m
Mesures interiors: tancada
Llargària: Amplada:Alçada: Any de construcció:Elements: dipòsit i pedrís exterior, fumera.
Estat de conservació: en bon estat des de l’exterior, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C85
Propietari: ?
Coordenades UTM:
X: 302987
Y: 4595248

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,60 m
Amplada: 4 m
Alçada: 2,20 m i 1,80 m
Mesures porta: 1,60 m x 0,87 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,70 m
Amplada: 3 m
Alçada: 2 m i 1,65 m
Any de construcció:Elements: menjadora
Estat de conservació: en molt mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 1,60 m x 1 m x 0,60 m i es troba totalment tapada.
L’estat de la cabana és ruïnós ja que té tot el sostre enfonsat i les parets presenten diverses
esquerdes.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C86
Propietari: Domènec Monné Florensa
Coordenades UTM:
X: 301357
Y: 4591214

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,90 m
Amplada: 4,50 m
Alçada: 3,20 m i 2,25 m.
Mesures porta: 1,70 m x 1,05 m
Mesures interiors:
Llargària: 5,10 m
Amplada: 3,90 m
Alçada: 3 m i 2,10 m
Any de construcció:Elements: menjadora, fumera, dos armaris i dos abeuradors exteriors.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 2,10 m x 1 m x 0,55m. La teulada presenta un forat
considerable i s’ha esfondrat cap a dins.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C87
Propietari: Isidor Bargués Calderó
Coordenades UTM:
X: 301186
Y: 459232

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:Llargària: Amplada:
Alçada:
Mesures porta:Mesures interiors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: totalment derruïda.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana totalment derruïda, això ha impossibilitat realitzar les mesures corresponents. Plena
de vegetació per dins, sense sostre i amb un petit abeurador de pedra a l’exterior.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C88
Propietari: ?
Coordenades UTM:
X: 300992
Y: 4592176

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 7,40 m
Amplada: 4,90 m
Alçada: 2,90 m i 3,60 m (central)
Mesures porta:
Mesures interiors:
Llargària: 6,40 m
Amplada: 3,90 m
Alçada: 3,60 m
Any de construcció:Elements: un armari, pedrís exterior i fumera.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana es troba totalment restaurada, restes de ciment. S’aprecia una fumera a l’exterior
i el sostre també ha estat restaurat, conservant les bigues de fusta i reforçant-lo amb maons.
Les parets interiors també presenten nou arrebossat. La porta és metàl·lica.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C89
Propietari: Ramon Estopà Ojeda
Coordenades UTM:
X: 300996
Y: 4592349

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,70 m
Amplada: 4,10 m
Alçada: 2,10 m i 2,15 m
Mesures porta: 1,73 m i 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,90 m
Amplada: 3,20 m
Alçada: 2,55 m i 2,25 m
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana es troba pràcticament tota envoltada de vegetació i presenta esquerdes en
algunes parets. Algunes pedres s’han desplaçat i la fan inestable. A la dreta de la porta hi ha
un mur que divideix la façana principal en dos. La cabana es troba enfonsada al terra.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C90
Propietari: Rosa Sancho Pujol
Coordenades UTM:
X: 303159
Y: 4593678

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta amb aljub.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,70 m
Amplada: 5,50 m
Alçada: 3,45 m i 3,10 m
Mesures porta: 1,80 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,40 m
Amplada: 4,40 m
Alçada: 3,95 m i 3,10 m
Any de construcció:Elements: menjadora.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 2,50 m x 1 m x 0,55 m. El terra de la cabana es troba
enfonsat en el terreny, per això les alçades exteriors són menors que les interiors.
L’estructura presenta diverses esquerdes i el sostre ha començat a caure, bigues de fusta al
terra interior. A la part del darrera de la cabana hi ha un mur mig derruït.
L’aljub té la coberta derruïda però sembla ser que era de falta cúpula.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C91
Propietari: Ramon Mallada Ravés
Coordenades UTM:
X: 300411
Y: 4591937

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària:Amplada: 4,85 m
Alçada: 2,65 m
Mesures porta: 1,65 m x 0,84 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,50 m
Amplada: 3,40 m
Alçada: 2,20 m
Any de construcció:Elements: menjadora, fumera, dormidor i armaris.
Estat de conservació: en bon estat, restes de restauració i algunes pedres desplaçades.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 2,10 m x 1 m x 0,45 m. La cabana està soterrada al
terreny i té una coberta vegetal, pel que presenta una perfecta integració al paisatge.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C92
Propietari: Ramon Josep Florensa Rubio
Coordenades UTM:
X: 302341
Y: 4592696

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana/cova de pedra seca.
Mesures exteriors:
Llargària:Amplada: Alçada: 2,15 m
Mesures porta: 1,60 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 4 m
Amplada: 4,60
Alçada: 1,60 m
Any de construcció:Elements: menjadora
Estat de conservació: en bon estat, tot i haver caigut algunes pedres.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 2,40 m x 1 m x 0,55 m. El sostre de la cabana és roca
natural. A l’interior hi ha un columna que divideix l’estància en dues parts. A l’exterior hi ha
un mur de pedra a mode de contrafort.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C93
Propietari: Josep Maria Esquerda Ricart
Coordenades UTM:
Y: 4595620
X: 299565

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,80 m
Amplada: 3,93 m
Alçada: 3,10 m i 2,25 m
Mesures porta: 1,80 m x 0,90 m
Mesures interiors: tancada
Llargària:Amplada:Alçada:Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C94
Propietari: Josep Bosch Arnau
Coordenades UTM:
X: 299767
Y: 4595866

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,20 m
Amplada: 1,86 m
Alçada: 1,45 m
Mesures porta:
Mesures interiors:
Llargària: 2,90 m
Amplada: 1,20 m
Alçada: 1,45 m
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en molt mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana es troba en molt mal estat, pràcticament no hi ha sostre i les parets estan a punt
de caure.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C95
Propietari: Núria Abelló Calderó
Coordenades UTM:
X: 299909
Y: 4595707

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,20 m
Amplada: 3,80 m
Alçada: 1,85 m i 2,65 m (central)
Mesures porta: 1,35 m x 0,80 m
Mesures interiors:
Llargària: 2,40 m
Amplada: 2,30 m
Alçada: 1,65 m i 2,65 (central)
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en molt mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana es troba en molt mal estat, ha perdut tota la teulada i només queden les parets
laterals.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C96
Propietari: Agustí Ricart Monné
Coordenades UTM:
X: 299776
Y:4595532

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana/cova de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:Llargària:Amplada:Alçada:Mesures porta:Mesures interiors:
Llargària: 3,80 m (est.1)
Amplada: 2,20 m (est.1) Alçada: 1,90 m (est.1)
3,70 m (est. 2)
2,50 m(est. 2)
1,70 m (est. 2)
Any de construcció: 1935 (segons inscripció).
Elements: menjadora
Estat de conservació: en bon estat, tot i alguna pedra caiguda.

ALTRES COMENTARIS:
Dificultat per obtenir algunes mesures. La cova està dividida en dues estàncies. La
menjadora de 3,20 m x 1 m x 0,60 m està una mica deteriorada. El sostre és totalment la
roca natural aprofitada i el terra presenta signes d’erosió.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C97
Propietari: Josep Vilalta Albareda
Coordenades UTM:
X: 299630
Y: 4995513

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cova de pedra seca.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,20 m
Amplada: 3,10 m
Alçada: 1,70 m
Mesures porta:Mesures interiors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Cova tota de pedra natural amb el terra de l’interior erosionat.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: Bassa2
Propietari: Josep Vilalta Albareda
Coordenades UTM:
X: 299643
Y: 4995515

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: bassa de pedra seca.
Mesures exteriors: 3,70 m de diàmetre
Llargària: - Amplada:Alçada:Mesures porta:Mesures interiors:Llargària: Amplada:Alçada:Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en bon estat estructuralment.

ALTRES COMENTARIS:
La bassa està en bon estat i seca, però en total desús. La vegetació comença a cobrir-la i
amagar-la.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C98
Propietari: Oscar Prunera Cebrià
Coordenades UTM:
X: 299916
Y: 4595238

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:Llargària: 5,15 m
Amplada: 3,90 m
Alçada:
Mesures porta: 2,90 m i 4,10 m
Mesures interiors:Llargària: 4,10 m
Amplada: 2,90 m
Alçada:
Any de construcció:Elements: un armari, fumera i pedrís exterior.
Estat de conservació: en molt bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Cabana molt ben restaurada, tant exteriorment com interiorment. Sostre de bigues de
ciment i maons. Fumera també restaurada. Pedrís (o potser antiga menjadora) coberta amb
ciment i restaurada, a l’interior. La porta metàl·lica també es veu nova.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C99
Propietari: Maria Jesús Ballesté
Casamiquela
Coordenades UTM:
X:299544
Y: 4595236

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:Llargària: 3,80 m
Amplada: 2,80 m
Alçada: 1,90 m
Mesures porta: 1,70 m x 0,95 m
Mesures interiors:Llargària: 2,80 m
Amplada: 1,70 m
Alçada: 1,90 m
Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
El terra de la cabana es troba uns centímetres soterrat al terra, per això presenta la mateixa
alçada a l’interior i a l’exterior. Li manca una part de la teulada, sobretot pel damunt de la
porta.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C100
Propietari: Àngels Monné Ballesté
Coordenades UTM:
X: 299539
Y: 4595149

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:Llargària: 4 m
Amplada: 4,10 m
Alçada: 2,90 m i 2,10 m
Mesures porta: 1,80 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,10 m
Amplada: 3,10 m
Alçada: 2,70 m i 1,10 m
Any de construcció:Elements: menjadora.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 2 m x 1 m x 0,60 m. La cabana en general es troba en mal
estat, a una paret lateral hi ha un gran forat d’on han caigut les pedres de l’estructura. A
l’interior, també ha caigut alguna biga de fusta del sostre.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C101
Propietari: Miquel Peiró Ricart
Coordenades UTM:
X: 301549
Y: 4596040

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta amb aljub.
Mesures exteriors:
Llargària: 5,10 m
Amplada: 4 m
Alçada: 2,10 m i 2,40 m
Mesures porta: 1,60 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: 4,05 m
Amplada: 3,10 m
Alçada: 1,90 m i 2,15 m
Any de construcció:Elements: menjadora i fumera.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 1,5 m x 1 m x 0,60 m. A l’interior de la cabana s’aprecien
les bigues de ciment i maons de la teulada. Al darrere de la cabana hi ha un aljub mig
amagat de 0,50 m de profunditat. A la part esquerra de la porta hi ha un mur de pedra seca
que fa de contrafort.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: bassa3
Propietari: Ramon Ginera Serlé
Coordenades UTM:
X: 301458
Y: 4596157

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: bassa de pedra seca.
Mesures exteriors: diàmetre 3 metres
Llargària:Amplada:Alçada:Mesures porta:Mesures interiors:Llargària: Amplada:Alçada:Any de construcció:Elements: escales per accedir al seu interior.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Actualment, buida.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C102
Propietari: ?
Coordenades UTM:
X: 301381
Y: 4596202

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: projecte de cabana de pedra seca de volta de canó.
Mesures exteriors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Mesures porta:Mesures interiors:Llargària:
Amplada:
Alçada:
Any de construcció:Elements:Estat de conservació:-

ALTRES COMENTARIS:
Impossible realitzar les mesures corresponents. Sembla que sigui un projecte de
construcció d’una cabana de volta de pedra seca. A l’interior encara hi ha molta terra i pel
darrere s’observa la volta de canó.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C103
Propietari: Montserrat Florensa Rubio
Coordenades UTM:
X: 302083
Y: 4596089

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 7 m
Amplada: 4,70 m
Alçada: 2,90 m i 2 m
Mesures porta:Mesures interiors:
Llargària: 6,10 m
Amplada: 3,80 m
Alçada:Any de construcció:Elements:Estat de conservació: en molt mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana pràcticament ha desaparegut: no hi ha sostre i només manté en peu una part de
tres parets. L’interior està tot cobert de vegetació. Restes d’algun mur al voltant.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C104
Propietari: Ivan Vidal Sans
Coordenades UTM:
X: 301737
Y: 4595820

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció:
Mesures exteriors:
Llargària: 5,50 m Amplada: 3,90 m
Alçada: 3,10 m i 2,80 m
Mesures porta: 1,70 m x 1 m
Mesures interiors:Llargària: 4,60 m
Amplada: 3 m
Alçada: 2,80 mi 2,55 m
Any de construcció:Elements: penjadors, fumera i menjadora.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada.

ALTRES COMENTARIS:
Restes de ciment per les parets. Les mesures de la menjadora són 2,44 m x 1 m x 0,55 m.
Aquesta es troba en molt bon estat i conserva la part de fusta de dalt. Al sostre s’aprecien
les bigues de fusta i els canyissos. La cabana en general presenta un bon estat tot i que en
alguna paret hi ha esquerdes i al damunt la fumera hi ha un forat a la teulada.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C105
Propietari: Josep Maria Serlé Florensa
Coordenades UTM:
X: 302008
Y: 4595136

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,80 m Amplada: 3,30 m
Alçada: 1,80 m
Mesures porta: 1,60 m x 1 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,40 m
Amplada: 3 m
Alçada: 1,60 m
Any de construcció:Elements: pedrís interior.
Estat de conservació: en molt mal estat, derruïda.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana es troba mig derruïda, sense sostre i amb tot l’interior cobert de vegetació.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C106
Propietari: Maria Rubió Huguet
Coordenades UTM:
X: 304262
Y: 4593128

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció:
Mesures exteriors:
Llargària: 4,10 m Amplada: 8,60 m
Alçada: 2,20 m i 1,80 m
Mesures porta: 1,50 m x 0,90 m
Mesures interiors:
Llargària: 3,10 m
Amplada: 7,50 m
Alçada: 2 m i 1,70 m
Any de construcció:
Elements: penjadors, dos armaris i fumera.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
La cabana presenta restes de ciment i algunes parts restaurades però té diverses esquerdes i
una part de la teulada sembla enfonsada. Al seu interior acumula diversos elements i també
brutícia. La fumera està mig destruïda. A la part del darrere hi ha un cobert amb bigues de
fusta i uralita, on hi ha un tractor fet malbé.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C107
Propietari: ?
Coordenades UTM:
X: 304333
Y: 4593251

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 3,20 m
Amplada: 2,80 m
Alçada:Mesures porta:Mesures interiors:Llargària: 3 m
Amplada: 2,40 m
Alçada:Any de construcció:Elements:Estat de conservació: totalment derruïda.

ALTRES COMENTARIS:
Totalment derruïda, vegetació a l’interior.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C108
Propietari: Ramon Vidal Martí
Coordenades UTM:
X: 304686
Y: 4593122

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta amb aljub.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,20 m Amplada: 2,50 m
Alçada: 2 mi 1,80 m
Mesures porta:
Mesures interiors:Llargària: 3,80 m
Amplada: 1,70 m
Alçada: 1,70 m i 1,50 m
Any de construcció:Elements: menjadora i un armari.
Estat de conservació: en mal estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 1,20 m x 1 m x 0,70 m. La cabana es troba envoltada de
vegetació i li manquen algunes pedres de l’estructura. Al seu interior s’observen restes de
guix i ciment, i les bigues de fusta i l’estructura de canyissos del sostre. També hi ha un
aljub de pedra seca de sostre pla, la porta del qual fa 0,77 m x 0,60 m.

Inventari de cabanes de pedra seca d’Alcanó

136

DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C109
Propietari: ?
Coordenades UTM:
X: 304571
Y: 4592861

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca sense volta.
Mesures exteriors:
Llargària: 4,60 m Amplada: 3,20 m
Alçada: roca i 1,90 m
Mesures porta: 1,70 m x 0,90 m
Mesures interiors:Llargària: 3,50 m
Amplada: 3,40 m
Alçada: 3 m i 2,20 m
Any de construcció:Elements: un armari, penjadors i fumera.
Estat de conservació: en bon estat, restaurada totalment.

ALTRES COMENTARIS:
Aquesta cabana aprofita en bona part la roca natural. Està pràcticament tota restaurada, des
de la teulada a les parets exteriors.
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DADES GENERALS I
LOCALITZACIÓ
Data de registre: 15/12/2016
Codi: C110
Propietari: Hereus de Mariano Aran
Serlé i Mariano Aran Vendrell
Coordenades UTM:
X: 304562
Y: 4592729

BREU DESCRIPCIÓ:
Tipus de construcció: cabana de pedra seca amb coberta de volta de canó.
Mesures exteriors:
Llargària: 8 m Amplada: 5,50 m
Alçada: 2,80 m
Mesures porta: 1,74 m x 0,97 m
Mesures interiors:Llargària: 7 m
Amplada: 3,70 m
Alçada: 2,20 m
Any de construcció:Elements: pedrís exterior, fumera, menjadora i cinc armaris.
Estat de conservació: en bon estat.

ALTRES COMENTARIS:
Les mesures de la menjadora són 3,70 m x 1 m x 0,60 m. Al seu interior separa el dormidor
de les persones amb el dels animals mitjançant una paret. La cabana es conserva en bon
estat tot i que li manca alguna pedra de la façana i també hi ha pedres al seu interior. La
porta es troba descentrada cap a l’esquerra de la volta.
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Recull d’entitats dedicades a la pedra seca
A continuació es proporciona un recull d’algunes de les entitats dedicades a la conservació i
divulgació de la pedra seca, tant en el territori català com a l’estranger:
-

Amics de l’arquitectura popular: treballa en l’àmbit de les comarques de Lleida per
estudiar i revaloritzar el patrimoni de pedra seca. Enllaç

-

Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca: agrupació per difondre, coordinar,
intercanviar i vetllar pel patrimoni cultural de la pedra seca a Catalunya. Enllaç

-

Fundació el Solà: contribueix a la conservació i divulgació del patrimoni cultural de
la Fatarella (Terra Alta), posant especial èmfasi en la pedra seca. Enllaç

-

Centre d’Interpretació de la Construcció de la Pedra Seca: centre de referència de la
pedra seca situat a Torrebesses, comcarca del Segrià. Enllaç

-

La Feixa Pedra Seca: es dediquen a la construcció exclusivament amb la tècnica de
la pedra seca. Enllaç

-

Museu de Pedra en Sec de Vilafranca: espai museogràfic per conèixer-ho tot sobre
la tècnica de la pedra en sec. Enllaç

-

Wikipedra: espai web 2.0 sobre barraques, cabanes i orris de pedra seca de
Catalunya, desenvolupat per l’Observatori del Paisatge i en el qual col·laboren altres
associacions. Enllaç

-

Associació Pedra Tosca: entitat de Les Preses (Girona) que té un Grup de Treball
de la Pedra Seca que organitza cursos i activitats relacionades amb l’àmbit de la
pedra seca. Enllaç

-

Societé Scientifique Internationale pour l’étude pludisciplinaire de la Pierre Sèche:
organitzadora dels congressos d’àmbit europeu des de 1988. Enllaç

-

Féderation de la Pièrre Seche: agrupa aquelles entitats que es dediquen a l’estudi i
salvaguarda de la pedra seca a França. Enllaç

-

Dry Stone Walling Assotiation of Great Britain: des de 1968 treballa pel
coneixement i preservació de la pedra seca. Enllaç

-

Association pour la Sauvegarde des Murs en Pierre Sèches: entitat que vetlla pel
patrimoni de la pedra seca a les muntanyes jurassianes. Enllaç

-

Dry Stone Walls Association of Austràlia: promou el coneixement i la valorització
de les estructures de pedra seca d’Austràlia. Enllaç
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-

The Dry Stone Wall Association of Canada: vetlla bàsicament per les parets de
pedra seca de Canadà i es va crear a l’any 2000 a la zona d’Ontario. Enllaç

-

Dry Stone Conservancy: amb seu a Kentucky, esgrimeix de forma general la
situació de les construccions de pedra seca del país, posant especial èmfasi en la
vessant conservacionista. Enllaç
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