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1. Context geogràfic de Begues

El municipi de Begues es troba  al SO de la comarca del Baix Llobregat, a l’extrem 
oriental del massís de Garraf, una part del qual està declarat Parc Natural. Limita 
amb  els  municipis  d’Olesa  de  Bonesvalls  (comarca  de  l’Alt  Penedès)  al  NO, 
Vallirana, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Gavà (comarca del Baix 
Llobregat) al NO i l’E, i amb Sitges (comarca del Garraf) al S. Ocupa una superfície 
de 50,6 km2 i està format per una plana de terres pleistocèniques quaternàries -molt 
aptes per al conreu i a una alçada mitjana d’uns 380 m d’alçada- envoltada de petites 
elevacions muntanyoses compostes de lutites, gresos i conglomerats neògens i –
formant un cercle més ampli- diverses elevacions dolomítiques i calcàries juràssiques 
i  cretàciques  que  integren  els  darrers  contraforts  nord-occidentals  del  massís  de 
Garraf, entre el que destaquen la Morella (592 m) al S i el Montau (652 m) al N. La 
mitjana de pluviositat del terme municipal és de 666 mm anuals. Al sector meridional 
del  municipi  predominen  les  roques  calcàries  i  els  fenòmens  càrstics  en  forma 
d’avencs  i  dolines,  les  aigües  pluvials  s’escolen  per  les  esquerdes  rocoses  i  la 
vegetació natural característica és la màquia de garric i margalló, amb arboç i càrritx, 
amb les antigues feixes abandonades ocupades per boscos de pi blanc. Al sector 
septentrional la vegetació és molt més abundant, amb boscos de pi blanc i alzinars 
en alguns sectors (1).



Barraca doble a Campgràs, massís del Garraf (Begues) 

L’economia  tradicional  de  Begues  durant  segles  es  basava  en  l’agricultura  i  la 
ramaderia,  mentre que en els  darrers anys la indústria de la construcció de noves 
edificacions i els serveis han augmentat de forma ostensible. Actualment la ramaderia 
és  pràcticament  testimonial  i  l’agricultura  té  un  paper  més  secundari,  ja  que  han 
disminuït el nombre d’explotacions i la superfície dels conreus. Les terres dedicades a 
l’agricultura  ocupen  unes  230  ha,  amb  arbres  fruiters  (bàsicament  presseguers), 
vinya, carabassa i, en menor proporció, cereals, patates i llegums La resta del territori 
es reparteix en 3.520 ha de pastura, 900 ha de bosc d’aprofitament forestal i 390 de 
superfície no agrícola.

Hi ha testimonis arqueològics de l’ocupació humana del territori de Begues des de la 
prehistòria.  Fonts  àrabs  esmenten  l’any  898  una  batalla  entre  tropes  cristianes  i 
musulmanes a Bighassh, en el camí de Barcelona, que podria correspondre a Begues, 
i a partir de final del segle X hi ha confirmació documental de la seva existència i de la 
seva parròquia de Sant Cristòfol. La població del municipi en els darrers segles ha 
anat creixent: 450 habitants (any 1787), 845 (any 1861), 1043 (any 1960), 1403 (any 
1970),  1819 (any  1989),  3.105 (any  1996)  i  5.699 persones censades l’any  2006. 
L’increment demogràfic de les darreres dècades ha anat acompanyat de l’expansió de 
les urbanitzacions i del nucli urbà, afavorida per la proximitat a la ciutat de Barcelona.

El  nucli  actual de la  població de Begues es va formar durant el  segle XIX amb la 
construcció  de  cases  formant  un  continu  a  ambdós  costats  de  la  carretera  que 
comunica Gavà -al delta del Llobregat-  amb Olesa de Bonesvalls, ja a la plana de l’Alt 
Penedès (2). 

2. El projecte de formació del catàleg de barraques de pedra seca

2.1. Objecte, mitjans i metodologia

L’any 1996 es va fundar el Centre d’Estudis Beguetans (CEB), entitat cultural sense 
ànim de lucre amb seu social a l’hotel d’entitats Cal Pere Vell de Begues que té com a 
objectiu  promoure  l’estudi,  conservació  i  divulgació  dels  diferents  aspectes  del 
patrimoni natural, arquitectònic, històric, arqueològic, artístic i cultural relacionat amb el 
municipi. 

Un dels temes d’estudi més valorats pel CEB és l’arquitectura de pedra seca. Per això 
era urgent abordar un projecte que donés una empenta definitiva a l’estudi i protecció 
d’aquest patrimoni. Cal tenir present que el conjunt de construccions de pedra en seca 
no reben apenes manteniment i la major part de les barraques, tipologia que tractem 
en aquesta fase de treball, que es conserven sense ensorrar-se al municipi no reben 
cap manteniment per part dels propietaris, excepte un que en va arrenjar algunes amb 
ciment, la qual cosa perverteix la denominació de construcció de pedra seca. El CEB 
ha restaurat en els darrers anys tres barraques de vinya situades en terrenys 



públics, però la major d’aquest patrimoni no és arranjat amb regularitat, excepte alguns 
pous en ús o per la perillositat que podria suposar la seva deixadesa. Els 

marges de les antigues feixes acostumen a estar malmesos,tant per l’abandonament 
dels  camps  dels  que  formaven  part,  com  per  seva  relativa  abundància,  el 
desconeixement de la seva importància paisatgística i el poc respecte que susciten. En 
definitiva, es pot afirmar que el patrimoni en pedra seca de Begues està greument 
amenaçat per la seva pèrdua de funcionalitat en el món agrari,  per l’impacte de les 
noves urbanitzacions,  la  descurança de la  majoria  de propietaris,  la  manca d’ajuts 
institucionals per al  seu manteniment,  la inexistència d’un cens que els identifiqui  i 
d’una protecció legal adequada i a causa d’algunes accions vandàliques. 

L’evidència de la indefensió en la que es troba el patrimoni de pedra seca va posar de 
manifest que era necessari disposar d’un inventari exhaustiu que facilités la tasca de 
donar  a  conèixer  els  seus  valors  entre  la  població  i  impulsar-ne  la  restauració, 
rendibilització i protecció legal, a fi que les generacions presents i futures en puguin 
gaudir.

Barraca al massís del Garraf (Begues)

Per aquestes raons, el CEB es va acollir a una convocatòria d’ajuts econòmics de la 
Fundació  Paisatge  i  Territori  de  la  Caixa  de  Catalunya,  la  concessió  del  qual  ha 
permès encomanar a un equip pluridisciplinar de tècnics en els camps de la geografia, 
l’arqueologia,  les  ciències  naturals,  l’arxivística  i  la  informàtica  -coordinats  per 
l’empresa Dos Punts Documentació i Cultura, s.l.- la realització durant l’any 2007 de 
l’inventari de les barraques i d’altres construccions de pedra seca de Begues.

En  els  darrers  anys  algunes  persones  (X.  Parellada  i  X.  Esteve)  n’havien  anat 
localitzant  i  fotografiant  algunes  barraques,  part  de  les  quals  actualment  han 
desaparegut o s’han ensorrat. Al municipi veí d’Olesa de Bonesvalls sí que s’ha fet 
aquesta tasca de forma exhaustiva, la qual ha estat donada a conèixer recentment (3). 
A la comarca del Baix Llobregat s’havia publicat un excel·lent treball d’Eloi Bergadà 
sobre 11 barraques i d’altres construccions 



de pedra seca dels termes de Molins de Rei, Vallirana i Cervelló (4), i a Corbera de 
Llobregat  han  estat  incloses  algunes  barraques  Pla  al  Especial  del  Catàleg  del 
Patrimoni històric, arquitectònic i natural del municipi elaborat l’any 2004, sense que 
hagin  estat  objecte  d’un  estudi  detallat.  També  a  Sant  Boi  de  Llobregat  ha  estat 
realitzat l’inventari de barraques existents al municipi.  

La  metodologia  emprada  en  l’elaboració  de  l’inventari  de  Begues  és  similar  a  la 
utilitzada i descrita en treballs ja publicats, per la qual cosa en farem una referència 
breu, es pot consultar en el web www.pedrasecabegues.com. 

Primerament  ens  vàrem  adreçar  a  algunes  persones  que  per  feina  (agricultors, 
pastors, naturalistes) o lleure (excursionistes, caçadors) coneixien molt bé el territori i 
ens podien proporcionar dades sobre l’existència de barraques. També s’ha realitzat 
una prospecció de la major part del terme de Begues a partir de recorretuts prefixats 
amb l’ajut dels mapes del cadastre. S’han cercat les zones susceptibles de contenir un 
major  nombre  de  constrtuccions.  La  prospecció  sistemàtica  de tot  el  terme hauria 
requerit la participació d’un equip més nombrós i una inversió de temps i esforços que 
no hagués estat compensada amb millors resultats

Es va considerar preferible cercar barraques als sectors actualment en cultiu -on el 
perill  que  siguin  afectades  pel  creixement  urbanístic  és  major-  i  a  les  zones 
muntanyoses més allunyades del nucli del poble -actualment ermes però antigament 
conreades-,  on l’expectativa de localitzar  barraques és major.   Tot  i  així,  l’espessa 
cobertura vegetal d’alguns sectors muntanyosos i la manca de camins per circular-hi 
fan possible que algunes barraques restin encara pendents de localització i inventari.

Per al treball de documentació de camp hem utilitzat una fitxa on consten les dades 
que  cal  registrar:  data  d’elaboració  de  la  fitxa  i  autors;  numeració  de  la  barraca; 
coordenades geogràfiques i alçada sobre el nivell del mar mitjançant GPS; ubicació 
cartogràfica a escala 1:5.000; nom de la finca, partida o polígon cadastral; descripció 
de l’entorn (característiques, topografia, vegetació, sòl); documentació fotogràfica de la 
barraca i el seu entorn (generals i de detall); tipus de construcció (barraca, aixopluc, 
amagatall d’eines, etc.); morfologia (monocel·lular o pluricel·lular, aïllada o adossada a 
marges);  tipus  de  planta  exterior  i  interior  i  dimensions  (longituds,  amplades, 
diàmetres, gruixos, alçades); tipus de pedres utilitzades (calcàries massisses, crostes 
calcàries,  dolomies,  gresos  vermells,  pissarres,  materials  reaprofitats); 
característiques  del  parament;  construccions  associades  (paravent,  banc,  pou, 
contrafort,  safareig,  abeurador);  característiques  de  l’entrada  (orientació,  forma, 
muntants,  llinda,  cornisa,  tancament);  elements  interiors  (espitlleres,   armariets, 
penjadors fets amb troncs, menjadora per a bestiar, llar); estris i materials abandonats 
a l’interior; arrebossats de les parets; característiques de la volta de falsa cúpula i de la 
clau de volta;  tipus de coberta exterior  (vegetal  i  de terra);  estat  de  conservació  i 
restauracions; inscripcions; possible data de construcció (amb menció del criteri usat); 
informacions orals i observacions. 

La fitxa de cada barraca va acompanyada d’altres elements d’informació: un croquis 
de les barraques amb indicació de les mides, un reportatge fotogràfic de cada barraca 
inclòs  en  les  fitxes  catalogràfiques,  la  situació  de  les  barraques  a  partir  de 
coordenades UTM obtingudes amb GPS i posterior edició de la cartografia mitjançant 

http://www.pedrasecabegues.com/


implementació del programa de gestió geogràfica Miramon, així com la utilització de 
l’aplicació Google Map per a la localització i visualització de CPS. 

Barraca a La Guardiola (Begues)

2.2. Pautes de catalogació informatitzada

L’objectiu de l’elaboració de les pautes de descripció informatitzada és sistematitzar 
la informació de les barraques introduïda en la base de dades. A partir dels camps de 
cada  fitxa  de  treball  es  crea  l’instrument  de  descripció  a  nivell  de  catàleg  que 
identifica  i  descriu  les  diferents  tipologies  (barraques,  aixoplucs,  pous,  marges, 
basses, etc.); descriu les unitats de catalogació de cada conjunt tipològic; identifica 
l’entorn, la posició, les característiques de cadascuna, les mides, etc.; incorpora els 
descriptors onomàstics i geogràfics relacionats amb cada tipologia; defineix l’estat de 
conservació  i  les actuacions  de  restauració  i  manteniment  que  s’hi  han  realitzat; 
permet la indexació de les diferents tipologies i la formació dels llistats a partir deles 
fitxes de catalogació.

La  base  dades  és  de  consulta  pública  i  està  inclosa  dins  el  full  web 
www.pedrasecabegues.com  on  es  pot  consultar  el  catàleg  de  les  barraques  del 
municipi amb visualització de les fotografies i característiques de cada element; els 
descriptors;  una  interfície  de  cerca;  els  instruments  de  descripció  i  formularis  de 
consulta i visualització, així com la localització precisa de cada element mitjançant un 
enllaç amb les sobredites eines cartogràfiques Miramon i Google Map.

El  web  és  un  punt  d’informació  per  aquelles  entitats  que  vulguin  escometre  un 
projecte d’aquest tipus i per les persones interessades en el món de la pedra en sec. 
Es  difonen  els  valors  d’aquest  tipus  d’arquitectura,  es  mostra  la  metodologia  de 
treball empleada en el projecte de catalogació i  el catàleg de construccions de pedra 
seca  de  Begues,  així  com els  objectius  que  es  pretenen.  També recull  recursos 



d’informació  com  bibliografia  publicada  sobre  pedra  seca,  vincles  web  d’entitats 
vinculades amb la pedra en sec, artistes que treballen en pedra seca (Land-Art), etc.

Barraca a can Pau (Begues)

Exemple de fitxa catalogràfica extreta de la base de dades de treball amb tots els 
camps de descripció (solament és accessible a través de la la interfície de treball de 
la  base de dades).  La fitxa que es mostra en el  web de consulta  pública  és  de 
caràcter  divulgatiu  i  per  tant  és  més  reduïda.  Vegeu  exemple  d’una  fitxa  de 
catalogació completa:

 Identificador:   1.19.

 Tipologia  : Barraca.

 Topònim  : Mas Roig.

 Alçada respecte el mar  : 401 m.

 Coordenades UTM  : 31T 409090/4575191.

 Coordenades GRAUS  : 1°54'49.43399''E 41°19'23.05270''N.

 Descripció entorn  : Al peu del vessant W del puig de la Creu.

 Vegetació col·lindant  :   Pineda amb alguna alzina i sotabosc de llentiscle, 
càrritx, càdec i savina.

 Ubicació/morfologia terreny  : De difícil accés i localització a causa de la 
densitat de vegetació. Situada a 200 metres al sud de la barraca 1.13, 
vorejant la zona de camps de conreu del torrent de mas Ferrer.

 Conservació  : Perfecte estat.

 Restaurada  : No.

 Morfologia  : Monocel·lular.

 Planta exterior  : Circular.

 Alçada  : 2 m.

 Diàmetre i/o perímetre int  .: 2.30 m.



 Diàmetre i/o perímetre ext  .: 4.10 m.

 Gruixos mur  : 0.90 m.

 Construccions associades  : prop de la barraca s’aprecien restes d’un 
abeurador.

 Contraforts  : No.

 Paravents  : No.

 Murs  : No.

 Portes  : Sí

 Tipus entrada  : Arc primitiu.

 Tipus pedra  : Calcària.

 Orientació entrada  : SW.

 Cornisa  : No.

 Elements interiors  : un armariet 

 Objectes  : No

 Coberta vegetal  : Falgueres.

 Observacions  : Té una espitllera orientada a l'W a 0.75 m d´alçada.

3. Resultats del projecte de catalogació de barraques

Fins al moment hem catalogat 89 barraques. Tenint en compte que la superfície del 
municipi  és  de  50,62  km2,  la  seva  densitat  mitjana  de  barraques  és  inferior  a  la 
documentada pel grup Drac Verd als municipis veïns d’Olivella (77 barraques en 38 
km2) Sitges (94 en 43,67 km2) i Sant Pere de Ribes (70 en 40,71 km2 ). Tanmateix, cal 
tenir present que hi ha nombroses zones de la meitat meridional del terme de Begues 
que  corresponen  a  àrees  rocalloses  del  massís  del  Garraf  que  mai  han  estat 
conreades.

Als  plànols  dels  cadastres  municipals  dels  anys  1930  i  1954  hi  ha  grafiades, 
respectivament, 203 i 201 “barraques”. No totes aquestes construccions són de pedra 
seca -algunes d’elles són del segle XX i fetes amb rajoles i ciment-, però també hem 
localitzat  algunes  barraques  que  no  estan  indicades  als  cadastres.  Per  tant, 
l’existència  d’uns  dos  centenars  de  barraques  de  pedra  seca  en  tot  el  terme  és 
plausible  i  palesa  el  gran  nombre  de  construccions  que  han  estat  destruïdes  en 
aquestes darreres dècades. 

Actualment s’estan processant les dades obtingudes, les quals permetran conèixer en 
profunditat  les  característiques,  l’estat  de  conservació  i  l’entorn  paisatgístic  de 
cadascuna  les  barraques  del  terme  municipal.  D’aquestes  89  construccions 
inventariades,  3  són  aixoplucs  ubicats  a  l’interior  d’un  marge;  les  86 restants  són 
barraques  unicel·lulars,  excepte  una  que  és  bessona.  Les  seves  plantes  són 
generalment circulars, tot i que també n’hi ha algunes de quadrangulars, ovalades o 
poligonals. Les parts superiors de les portes d’accés es clouen amb un arc primitiu o 
mitjançant l’aproximació de filades. Els diàmetres interns oscil·len entre 1,4 i 3,9 m (2,5 



m de mitjana) i les alçades interiors entre 2  i  3,1 m  (2,43 m de mitjana). Algunes 
barraques tenen una espitllera (8 casos), un armariet (5), una menjadora (1), un altell 

fet amb troncs (3 casos), una pica (1) o una llar (1 cas) al seu interior. Les obertures 
d’entrada estan orientades sobretot vers el SE, S i SO. De les 79 barraques, només 24 
(35%)  estan  ben  conservades  (6  han  estat  consolidades  amb  ciment  pel  seus 
propietaris), mentre que la resta tenen la coberta de falsa volta ensorrada. També hem 
localitzat un aixopluc amb murs de pedra seca que delimiten un petit espai sota una 
balma rocosa.

Gràfiques de resultats: estat de conservació, orientació de les portes, alçada 
sobre el nivell del mar, tipus de planta, alçada interior, diàmetre interior.
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Cronològicament, les barraques de Begues, de la mateixa manera que les existents a 
les  comarques del  Penedès,  Baix  Llobregat  i  Garraf  deuen haver  estat  construïdes 
durant el segle XVIII  i  XIX, sense que es pugui descartar que n’hi  hagi alguna més 
antiga. Les barraques associades als camps disposats en feixes suportades per marges 
de pedra  seca situades als  vessants  muntanyosos no es  deurien  edificar  fins a  un 
moment avançat del segle XVIII, quan la pressió demogràfica, la necessitat de disposar 
de  més  terres  aptes  per  al  conreu  i  unes  condicions  econòmiques  favorables  a 
l’exportació de vi i aiguardent als mercats colonials americans van propiciar que moltes 
àrees fins aleshores ermes o dedicades a l’explotació ramadera i forestal fossin posades 
en cultiu. L’arribada de la fil·loxera al Baix Llobregat vers l’any 1897 va provocar la mort 
de la pràctica totalitat de vinyes i la necessitat de substituir el ceps morts per d’altres 
d’origen americà immunes a la plaga. Sembla que aquesta va afectar Begues una mica 
més tard que als municipis veïns, a causa del seu relatiu aïllament,  la qual cosa va 
permetre mantenir  la producció uns pocs anys més i  aconseguir uns bons beneficis 
econòmics.  Però  finalment  també va  arribar  i  la  pèrdua  dels  mercats  colonials  i  la 
recuperació de la producció a França després dels estralls de la fil·loxera van causar 
una baixada del preu del vi que, juntament amb els baixos rendiments econòmics que 
es podien aconseguir a les vinyes situades a les feixes dels vessants muntanyosos, van 
fer inviable la inversió econòmica que suposava la seva replantació. En conseqüència, 
aquestes zones més marginals van ser abandonades, juntament amb les barraques que 
hi havia, que únicament van servir de refugi ocasional per a caçadors i passavolants. 
Solament les barraques situades en terrenys plans i més fèrtils van continuar en ús o 
van ser adaptades (a vegades amb l’afegit d’una porta per limitar-hi l’accés) ). No hi ha 
constància que se’n construís cap amb la tècnica de la pedra seca durant el segle XX. 
Totes les noves construccions es bastiren mitjançant rajoles i ciment. 
 
El progressiu abandonament de les barraques s’explica també pels canvis soferts en 
l’estructura  social  de  la  pagesia  i  la  modernització  i  mecanització  progressiva  del 
treball del camp durant el segle XX, que han provocat que avui en dia les barraques 
tinguin molt poca utilitat per a la pagesia i que el seu futur sigui incert. Moltes de les 
barraques de Begues s’han vist negativament afectades per aquestes transformacions 
socioeconòmiques i la recent expansió urbanística que ha sofert el municipi. De nou, 
terres anteriorment conreades s’han abandonat i s’ha produït l’enrunament progressiu 



–i  sovint  la  desaparició-   de  les seves barraques,  marges,  cisternes,  pous i  altres 
elements constructius de pedra seca. 

Altres actuacions realitzades durant el projecte

- Assistència a la IV Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra 
Seca  als  Països  Catalans,  Sitges,  19-21  d’octubre  de  2007.  Presentació  d’una 
comunicació sobre el projecte de pedra seca que desenvolupa el CEB.

- Reconstrucció d’una barraca pertanyent a mas Roig completament ensorrada amb 
participació de l’Ajuntament i abundant públic. 2007.

- Inclusió d’un becari de la Facultat de Geografia de la UAB, amb tot el que comporta 
de prestigi pel tema de la pedra seca i per l’entitat organitzadora de la convocatòria 
d’ajuts.

- Localització i neteja de la rajoleria del mas Alemany. 2006-2007.

- Neteja de la barraca de ca n’Enfruns i l’aixopluc de can Térmens. 2007.

- Contactes preparatoris amb l’Ajuntament de Begues per definir quina ha de ser la 
millor protecció i manteniment de les CPS de Begues. 2007.

Recursos humans del projecte

L’equip de recerca i catalogació que ha portat a terme els Mòduls de la Fase I del 
projecte és el següent:

Producció cultural: Dos Punts Documentació i Cultura, s.l.

Direcció executiva i organització: Víctor Mata Ventura.

Direcció administrativa: Marià Hispano Vilaseca.

Direcció científica: Magí Miret Mestre, arqueòleg

Equip de ruta: Pau Martí Moreno, Quim Carvalho Vendrell.

Disseny web i programació base de dades: Arluk Software, s.l.

Control de qualitat CEB: Xavier Parellada Viladoms.

Assessoria CEB: Xavier Esteve, Ramon Figueres Oller, Josep Clavé, Anna Maria Boj.

- Direcció de projecte: analitza, dissenya i concreta el projecte de treball. És el màxim 
responsable  del  projecte  i  interlocutor  davant  de  Fundació  Territori  i  Paisatge. 
Supervisa i dirigeix l’actuació de l’equip. Participa en les reunions de seguiment del 
projecte junt amb la coordinació científica.

-  Coordinació  científica  del  projecte  (arqueòleg): responsable  de  coordinar  les 
actuacions de l’equip de recerca i catalogació. Realitza el seguiment del projecte 



junt amb la direcció del projecte. Responsable junt amb l’equip de recerca de definir 
els fulls de ruta. Assisteix a les reunions de seguiment juntament amb la Direcció de 
projecte i Fundació Territori i Paisatge  si s’escau.

- Equip de ruta: formen l’equip de treball dos geògrafs que desenvolupen les tasques 
de recerca, identificació i catalogació de les CPS. Donen suport al coordinador en el 
seguiment de totes les tasques que afecten el projecte. Un d’ells és el responsable 
d’informar  la  base  de  dades.  Junt  amb el  coordinador,  són  els  responsables  de 
l’execució del projecte.

- Equip assessor: està compost per un tècnic en patrimoni, un expert en toponímia 
local.  Inclou  la  participació  de persones nadiues per a la  la  localització  de CPS. 
Depenen directament de la direcció del projecte.

- Tècnic d’aplicatius informàtics: en base a l’anàlisi de requeriments realitzat per la 
direcció  executiva  i  científica  del  projecte,  porta  a  terme  la  programació  i 
manteniment de l’aplicació informàtica, així com les modificacions que puguin sorgir 
en l’actual fase del projecte.

4. Objectius del Centre d’Estudis Beguetans

Creiem  que  la  recuperació  dels  paisatges  agraris  és  un  factor  de  sostenibilitat  del 
territori a tenir en compte, sobretot en llocs on la pressió demogràfica i urbana afecta 
antics espais agrícoles que han esdevinguts semiurbans.  Les diverses tipologies de 
construccions  de  pedra  seca  formen  part  integrant  del  patrimoni  cultural,  històric, 
etnològic,  geogràfic  i  mediambiental.  La  conservació  del  patrimoni  en  pedra  seca 
contribueix també a millorar el paisatge, a la preservació del medi natural, ja que pot 
evitar l'erosió del terreny, actuar com a talla focs en casos d'incendi i servir de fre a 
l’urbanisme especulatiu. 
Avui  Begues  és  un  municipi  de  més  de  6.000  habitants  amb  un  fort  creixement 
demogràfic i una accelerada urbanització que continuaran en els propers anys -segons 
marca  el  Pla  General  Urbanístic  vigent-  i  comportaran  una  minva  significativa  del 
patrimoni cultural de pedra seca i del medi natural encara conservat al municipi. La 
proximitat  de Begues a l’àrea metropolitana de Barcelona fa que sigui  una de les 
zones més properes amb una major  diversitat  i  riquesa de construccions de pedra 
seca.  Aquest  fet  fa  encara més urgent  activar  mecanismes de difusió,  restauració, 
conscienciació,  sostenibilitat  i  protecció  legal,  a  fi  que  les  generacions  presents  i 
futures puguin gaudir d’aquest patrimoni. Aquestes accions han d'anar orientades a les 
necessitats  i  realitats  de  cada  territori,  per  tal  de  garantir  la  conscienciació  de  la 
societat civil – amb especial incidència en la població escolar- i la classe política. 



Barraca amb porta de llinda plana al Massís del Garraf (Begues)

La realització d’inventaris rigorosos i  exhaustius constitueix necessàriament un pas 
previ  per  a  la  salvaguarda  efectiva  d’aquelles  construccions  de  pedra  seca  la 
conservació de les quals sigui encara possible. A partir d’ara, el CEB disposarà d’un 
anàlisi precís dels requeriments de la situació actual del patrimoni de pedra seca del 
municipi i podrà estudiar quines estratègies son més convenients per poder conservar-
lo. Aquest recurs pot contribuir també a la integració i arrelament de la població, ja que 
el coneixement de les antigues formes de vida locals fomenta la pròpia estima i la 
sociabilitat de les persones. El projecte d’inventari impulsat pel CEB s’ha plantejat des 
d’un principi esdevenir un producte d’interès cultural que pugui ser consultat lliurement. 
Per això es preveu l’elaboració d’itineraris que integrin construccions representatives i 
accessibles,  a  fi  de  donar a conèixer  els valors  d’interès paisatgístic  i  cultural  de 
Begues,  així  com  conferències  i  exposicions  divulgatives  i  la  convocatòria  de 
concursos per afavorir la realització de treballs de consolidació. L’objectiu és apropar 
els  ciutadans  al  medi  natural  d’una  manera  respectuosa  i  com a  suport  per  a  la 
dinamització cultural dirigida als adults i al sector d’ensenyament. 



 

Abans, durant i després de la restauració d’una barraca de mas Roig a Begues (octubre 2007)

El  CEB  vol   incorporar-se  al  conjunt  d’entitats  que  ja  treballen  en  la  protecció  i 
manteniment de la pedra seca. Per aixó incorpora el catàleg de CPS de Begues a la 
resta d’estudis que es fan en els Països Catalans i la resta de la mediterrània. Tot 
plegat  fomenta que entitats i  municipis  d’altres territoris entrin en una dinàmica de 
salvaguarda i difusió del patrimoni arquitectònic i natural. 

Per aconseguir la protecció legal d’aquest patrimoni i facilitar així la seva conservació i 
el reconeixement institucional i popular que es mereixen, es pot -d’acord amb el marc 
legal  vigent  a  Catalunya-  realitzar  la  seva  declaració  individual  com a Bé Cultural 
d’Interès Local (articles 15,  17 25 i  39 de   la Llei  del  Patrimoni  Cultural  Català) o 
mitjançant  la  seva incorporació als  plans especials  i  catàlegs  de patrimoni  cultural 
municipals regulats per la Llei d’Urbanisme. Enfront el creixement urbanístic gens 



respectuós  envers  l’arquitectura  tradicional  i  el  paisatge,  la  protecció  legal  i  el 
manteniment de les construccions en pedra seca i d’altres construccions tradicionals 
és de vital importància per mantenir un paisatge humanitzat respectuós amb els valors 
naturals, culturals i històrics del territori.

Com objectiu de futur el CEB pren partit i es posiciona per tal d’empènyer al govern de 
la Generalitat  a elaborar una  legislació superior a nivell  nacional que protegeixi el 
patrimoni català de pedra en sec.
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