Restes de barraques de pastors a Cabrera
Guardiola de Berguedà
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
sender que va a Cabrera
Alçada:

Berguedà
A sota el coll de Cabrera
Al Coll de Cabrera. Pista de Gréixer a coll d'Escriu. HI ha un
1403

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

42.29485
1.84755
404998
4683157

Classificació
Número de fitxa:
08099-243
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Jaciment arqueològic
Estil / època:
Medieval Modern Popular
Segle:
XIII-XX
Estat de conservació:
Regular
Notes de conservació:
Estan abandonats i perduts enmig del bosc.
Protecció:
Legal
Observacions protecció:
DOGC. 353/1983 de 15 de juliol. Llei 6/1982 de 6 de maig.
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Sense ús
Titularitat:
Privada
Titular:
08098A001100009
Fitxes associades:
Caseta dels Carboners de Gréixer
Autor de la fitxa:
Pere Cascante i Torrella
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Descripció
Barraca situada a las camps del Moixeró i a la zona de Cabrera. Aquestes barraques van
associades a altres espais com ara les zones de carboneig a les parts baixes i fondalades
més obagues de les valls amb una important coberta vegetal, la zona de conreu que oscil·la
entre els 1180 i 1275 metres d'alçada i compostes per feixes grans limitades per murs de
pedra seca, alguns prop de mulleres atès que s'irrigaven amb petits canals i la zona
d'hàbitat de 1275 a 1475 on el conreu va disminuïnt, el pendent augmenta i s'han d'habilitar
estructures que aprofitin el desnivell del terreny . Es tracta de construccions molt senzilles
que medeix uns 2'5 metres x 3 metres aproximadament amb uns murs d'uns 40 cm. Tenn
una sola porta i segurament la coberta hauria estat de branques o llosa a un sol vessant.
Aquestes barraques poden aprofitar el pendent del terreny

Història
Les carboneres eren situades en llocs obacs i prop de camins i vies de comunicació. Atès que
l'operació de carboneig durava bastants dies i no es podia abandonar; el carboner havia de tenir
un lloc on fer-hi estada a prop de l'explotació ja que i tal com s'ha dit els nuclis habitats més
propers com Gréixer, Escriu, Gavarrós o Pardinella quedaven allunyats per poder-hi pernoctar
una vegada hagués acabat el jornal.
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