Barraca de la Vinya del Vallets
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Vinya del Vallets, al Torrentfondo
216

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

41.47585
1.82056
401523
4592254

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

08222-131
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1915
Dolent
Desapareguda
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08220A024000420000PA
Jordi Montlló Bolart. OPC (modificació)
dv., 22/02/2013 - 01:00

Descripció
Era una barraca de vinya de planta rectangular (2'52 x 3 metres) i una alçada màxima de
2'9 metres; amb la coberta plana. Conservava el fumeral de la llar de foc. La façana
principal, estava orientada a sud-est i tenia una composició peculiar ja que tenia un
coronament amb frontó rodó i lka data de construcció (1915) al centre i la porta d'accés
situada una mica a la dreta, descentrada. La porta era de llinda horitzontal, metàl·lica i amb
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una faixa de recreixement feta de maó arrebossat. En els angles de la façana també hi
havia aquestes faixes de recreixement, molt semblants a les de la barraca de la Vinya d'en
Crestes. Els paraments eren de maó arrebossats. L'any 2014 amb motiu d'una remoció de
terrenys, es va enderrocar la barraca, que actualment no existeix.

Història
La barraca actualment no existeix. Tot i això es manté la fotografia per deixar constància de com
era aquest element. Les barraques són molt característiques en zona de vinyes, però l'Alt
Penedès no és una comarca que es caracteritzi per una tipologia particular de barques i tampoc
per tenir-ne gran quantitats. L'orografia, tipologia del terreny i d'explotació de la terra potser no
necessitava aquests tipus de construccions.
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