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MATINALS SEAS 2021-2022
Excursió dia 17 d’octubre de 2021

LES BARRAQUES DE PEDRA SECA
DE RELLINARS (Vallès Occidental)

Les barraques de pedra seca, també anomenades de
vinya, corresponen a construccions que feien la fun-
ció de cobert d’estris i lloc de descans per als pagesos
que les utilitzaven quan les feines del camp requerien
romandre-hi més temps i per protegir-se de les tem-
pestes quan les finques eren lluny del nucli urbà. Si
les dimensions ho permetien s’utilitzaven també com
a lloc de descans pels animals de tir. Amb la irrup-

ció dels tractors i els cotxes, aquestes construccions
han anat perdent la funció original. D’altra banda, les
vores de les cabanes i barraques solen ser l’espai de
la finca elegit per ubicar els diversos arbres d’ombra
que, per la seva major grandària, han esdevingut re-
ferents d’un paisatge dominat per cobertures vegetals
de poca alçada.

Barraques de vinya
Les barraques de vinya esdevenen el tipus de construc-
ció més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el tro-
bem a les comarques centrals, al Camp de Tarragona
i a tot el litoral en gran nombre. Probablement la tèc-
nica per construir-les, el sistema d’aproximació de fi-
lades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar
sobreposant les pedres horitzontalment sense polir,
aplanades, ben aparellades entre elles i amb un lleuger
pendent. La filada superior es decanta cap a l’interior,
tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a
la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A
vegades, a sobre també s’hi posa una capa de terra i
argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris (Iris
germanica).

Barraca de les Fonts. Totes les imatges són de les barraques de
Rellinars que es troben durant l’itinerari. Fotos de J.Gironès.
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Barraca del Torrent de Casajoana I.

Longitud Latitud             Nom
410140 4609870 Barraca de les Fonts
410256 4609910 Barraca de la Vinya del Mas Nou
410350 4611345 Barraca de Casajoana
410572 4611596 Barraca de Casajoana I
410383 4611571 Barraca de Casajoana II
410181 4611580 Barraca de la Font del Càntir I
410153 4611639 Barraca de la Font del Càntir II
409534 4611392 Barraca d’en Ramon
409336 4611300 Barraca d’en Pere Baqué
409056 4610868 Barraca del Camí de Can Manel I
409075 4610994 Barraca del Camí de Can Manel II

Les barraques de Rellinars
Rellinars, poble i ajuntament, han fet una bona tasca en la recuperació d’una bona part de les barraques de
pedra seca que hi ha en el seu terme municipal, possiblement el que més en té del nostre país. Aquest gran
treball de reconstrucció ens permet veure’n onze d’elles durant l’excursió d’avui.

Barraca del Càntir I

Barraca d’en Pere Baqué Barraca del Camí de Can Manel II


