Barraca de la Costa del Sogas
Sant Pere de Riudebitlles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Alt Penedès
Sobre el Clot del Bisbe
En un pendent

Coordenades:

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

41.46675
1.70913
392204
4591377

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
Autor de la darrera
revisió:
Data de la darrera revisió:
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08232-92
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX-XX
Regular
Força embardissada per la part posterior i lateral
Legal
POUM 12/05/2012
Sense accés
Productiu
Privada
Ref. cad.: 003A00008
ARQUEOCIÈNCIA - J.M. Huélamo
ds., 15/05/1999 - 02:00
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.
dj., 28/01/2021 - 11:00

Descripció
Barraca circular de pedra seca amb cúpula cònica construïda per aproximació i superposició de filades de
pedres planes culminada en una coberta de terra -a on s'arrelen plantes com lliris, encara que avui han
desaparegut- que li dóna consistència i impermeabilitat. Les obertures a l'exterior consisteixen en la porta
d'entrada i, en un forat circular al centre de la cúpula, amb una pedra plana coneguda com "el barret".
L'entrada, de petites dimensions, està orientada al sud-est.

Observacions:
Al costat de la barraca hi ha uns xiprers plantats per un dels fills del propietari actual, que la fan molt
airosa i li donen a l'entorn un toc de personalitat mediterrània.

Història
Avui no es fa aquest tipus de construcció, perduda ja pràcticament la seva utilitat inicial. Per a la seva
erecció, com també va ocórrer a vegades amb la dels marges de les parcel·les, era freqüent la intervenció
d'artesans especialitzats, el quals trigaven una mitjana d'una jornada sencera, dos homes, per a fer-ne una de
petita, i fins a una setmana entre quatre operaris, per a fer-ne una de més gran.
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