Barraca del Coll d'Orpí
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Coll d'Orpí. Extrem E. del terme.
S'hi accedeix per pista que surt del camí de la Llacuna a l'alçada de
Ca La Ramona
623

Coordenades:

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

41.51239
1.558
379668
4596643

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

Descripció
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08257-119
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX-XX
Regular
No restaurada. L'estructura s'hauria de consolidar.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08151A007000270000JK
F Xavier Menéndez
dg., 01/03/2015 - 01:00

Barraca de planta circular, feta amb pedruscall de mida mitjana. Presenta doble capa de pedres. La porta
amida 100 cm. d'alçada. Presenta obertura en esqueixada així que l'amplada exterior es de 98 cm. i la
interior, de 78 cm. La porta esta coberta per una llinda formada per una llosa plana, i a sobre, dues lloses
planes més.

Observacions:
Està a la partió del terme amb Orpí. No està clar a quin dels dos termes està (segons els mapes
consultats, la delimitació termenal varia). Aquest element també està inclos al Mapa del Patrimoni
Cultural d'Orpí (fitxa num. 132) (2014;-15; Autor: Jordi Seró).
S'hi accedeix, des de Miralles, per una pista que surt del camí de la Llacuna de la Censada Nova a
l'alçada de Ca La Ramona, en direcció Est, cap a Orpí, i des d'Orpí, per una pista que passa per sota
Mas d'en Bosc cap a l'oest, fins a Rofes. Al costat de la barraca hi ha una gran torre elèctrica. Venint
de Miralles, la barraca es situa a la part esquerra arran de la pista, tenint la torre elèctrrica en front.
En aquest tipus de barraques, per a la seva construcció, s'utilitzaren pedres més aviat planes, posades
l'una sobre de l'altra. Per falcar-ho se'n feien servir de petites, es posaven si fa no fa per filades
inclinant-les una mica cap a fora per tal de poder expulsar l'aigua de la pluja. A l'interior la cúpula es
començava des de baix, de manera que la seva forma cònica culminava en una gran llosa superior. La
plata, sobretot l'interior, acostuma a ser molt irregular. L'exterior sol estar ben acabat i la teulada és
més aviat de forma semiesfèrica i es troba coberta de terra, on es forma vegetació espontània. La porta
d'accés s'orienta habitualment a l'est, generalment amb una gran llosa plana com a llinda.

Història
La barraca de vinya és una construcció obrada en pedra seca que tenia diferents usos, ja fos l'aixopluc, per
guardar-hi eines o com a alberg de bestiar. Per a la construcció d'aquests habitacles s'utilitzen els materials
que es tenen més a l'abast.
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