Aixopluc Roca de Castellar
Vallcebre
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
La Roca del Castellar

Coordenades:

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

42.21953
1.80367
401263
4674844

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

08293-255
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Regular
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08293A003000310000AD
OPC - María del Agua Cortés Elía
dl., 21/01/2019 - 01:00

Descripció
Aixopluc que aprofita el sostre d'una baume. S'ha construït una paret de pedra seca en forma de "L".
L'aixopluc te una llargada de 260 cm i una amplada de 130cm a l'entrada. La paret a l'entrada te una alçada
de 100cm i està feta amb blocs grans. Zona de baumes al costat de feixes de conreu abandonades a 1,325m
d'altitud. Les baumes es troben al peu d'una paret de roca calcària de les fàcies del Garumnià (Paleocé).
Accés relativament fàcil a peu des de la pista de Vallcebre a Maçaners per la Barceloneta, entre la casa de
Cal Tiet i la Collada.
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Observacions:
Fotografies de Guillem Quer (SPAL). Era d'ús privat, el propietari de Cal Xic explica que el seu pare
va construir el forn per ús propi.

Història
L'aixopluc te la mateixa funció que la de la barraca. Aquí es tracta de una zona de feixes conreades fins fa
relativament poc - els Camps de Castellar - però les feixes són lluny de les cases més properes. El camí
antic de Vallcebre a la casa Cal Benetó (Saldes) passa per aquí.
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