Barraca del Pla de Querol
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Moianès
Pla de Querol
Pla de Querol, al nord de l'Espina

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.82213
2.18381
432217
4630350

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08070-62
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
08069A00800027
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dl., 25/11/2013 - 01:00

Descripció
Barraca de pedra seca exempta, de planta rectangular ubicada a un pla a la costa de
Querol, també anomenat pla de la Barraca. Aproximadament fa 320 x 400cm, amb parets
verticals que es tanquen a la part superior, a uns 220 cm, per configurar la cúpula que està
realitzada mitjançant el sistema d'aproximació de filades. Té una porta oberta al sud, amb
llinda de pedra plana que és més gran que les altres però que no té cap tipus de treball. Els
murs fan 60 cm de gruix i deixen un espai interior de 2 m x 2,25, arribant a una alçada
màxima de de 2,80m en el punt central de la cúpula. A la banda est té una finestra, i a
l'interior de la paret oest hi ha una fornícula, que podria haver funcions d'armari. Tot i estar
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feta amb pedra seca, les parets interiors han estat arrebossades amb fang. A l'exterior hi ha
un banc seguit en pedra seca sense relligar adossat a les parets sud i oest.
Observacions:
A escassos metres d'aquesta barraca hi ha restes d'una segona barraca que sembla haver
tingut planta arrodonida i ser més petita, fet que permet pensar en una substitució de l'una
per l'altra.

Història
Aquesta barraca està inclosa a l'inventari de la Wikipedra.
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