Pla del Sauquet
Fogars de Montclús
Ubicació
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Vallès Oriental
Pla del Sauquet
Per l'itinerari senyalitzat del Turó de l'Home a Fontmartina.
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08081-113
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Popular
Dolent
El seu mal estat de conservació no permet documentar les seves
característiques arquitectòniques ni tipològiques
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08080A002000020000HW
Virgínia Cepero González
dc., 20/04/2011 - 02:00

Es tracta de les restes de diverses barraques i de cledes a la zona del Pla del Sauquet, relacionades amb la
pastura semi transhumant que es desenvolupava tradicionalment a les masies de la plana del poble de
Montseny i de Fogars.
Actualment, tot i que s'observen diversos vestigis, es fa molt difícil la seva identificació. El seu mal estat de
conservació no permet documentar les seves característiques arquitectòniques, i impossibilita la
determinació de la seva cronologia. Només una intervenció arqueològica a la zona permetria l'obtenció de
més dades.
Entre aquestes restes, segons l'Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny, es conserven 1 barraca, 1
cleda, i 2 barraques amb cleda.
-Barraca:
Restes de l'estructura d'una barraca de pastor. És de planta ovalada, i fa uns 2,5 m de llargada i 2,2 m
d'amplada. Els murs, que són de pedra seca sense treballar, fan 0,75 m d'amplada i es mantenen a una
alçada màxima de 1,8 m. L'obertura de la porta, que es situa a l'angle nord, fa 0,6 m d'amplada. No es
conserva cap tipus de vestigi de la coberta.
-Cleda:
Restes d'una cleda de planta ovalada, de 18 m de llargada, construïda amb pedres sense lligar. Al centre de
l'estructura, que es troba molt malmesa, hi ha un mur de pedra seca que tanca un espai.
-Barraca de pastor i cleda I:
La cleda, feta amb pedra seca, és de planta circular i fa aproximadament 18 m de llargada i 38 m d'amplada.
En un dels extrems hi ha adossada una construcció, també feta amb pedra seca, de planta circular, que
només conserva dues filades. Té una obertura a la cara nord i fa 2,7 m llargada per 1,8 m amplada.
-Barraca pastor i cleda II:
Restes d'una cleda i d'una barraca de pastor, fetes amb pedra seca. La cleda és de planta rectangular i fa 17
m de llargada i 13 m d'amplada. En un dels seus extrems es conserven els fonaments de la barraca, que és
de planta ovalada, amb una obertura orientada al nord, i fa 3 m de llargada i 2,2 m d'amplada.

Història
El pla del Sauquet és una zona d'antics emprius comunals i de pastures, on encara es conserven un gran
nombre de vestigis d'estructures relacionades a la pastura semi transhumant que es desenvolupava
tradicionalment a les masies de la plana del poble de Montseny i de Fogars.
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