Clot de les Barraques
La Llacuna
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Anoia
Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona (BV 2136) banda
dreta
500

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

41.49345
1.57563
381105
4594516

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

08104-94
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
1883
Bo
Inexistent
6906
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 007A09021
Juan Garcia Targa
dc., 20/06/2012 - 02:00

Descripció
Conjunt de set construccions tradicionals de plantes rectangulars, d'una planta amb
balconada, golfes, sostre a doble vessant i cobertura amb teules corbes. són arrenglerades
paral·leles a la riera de Mediona. Actualment són cases restaurades, emblanquinades en la
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majoria dels casos, amb preservació de mostres de parament de pedra escairada a les
cantonades i en el cas de la propietat més propera al pont de cal Matoses. La primera casa
presenta decoració estucada amb restes de pigmentació vermella i blava amb motius
vegetals. Les construccions presenten estructures annexes a l'edifici principal amb àrees de
treball transformades en dependències que donen resposta a les noves funcions.
Observacions:
S'ha fet una fitxa conjunta atesa la unitat històrica de les diverses construccions, prenent
una mitjana de cotes sobre nivell del mar entre 499 i 501 i unes referències utm mitjanes al
centre de la zona. La cronologia de referència ve marcada per una data 1883 presenta a la
porta de la segona construcció.

Història
L'origen del veïnat de les Barraques es relacionat amb l'aprofitament de l'aigua per moure les
rodes dels molins fariners des de finals del segle XIX.
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