Carrerada de Sant Domènec
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Travessa la zona sud del municipi.

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

41.3075
1.65824
387681
4573762

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08251-70
Patrimoni immoble
Obra civil
Regular
La carrerada s'ha perdut en part i hi ha trams força
desdibuixats.
Legal
Llei de vies pecuàries, 3/1995 de 23 de març
Fàcil
Social
Pública
Tríade scp
dv., 24/05/2002 - 02:00

Descripció
Camí per on el bestiar té dret de passar, i per on històricament passaven els ramats en
l'època de la transhumància. Antigament, la carrerarada passava prop de Santa Margarida,
però la zona industrial n'ha fet desaparèixer una part. Actualment, aquesta carrerada
comença realment a la Masia de l'Abadal. El camí ramader travessa el riu Foix i per una
pista encimentada puja cap al convent de Sant Domènec. La carrerada segueix el mateix
camí, passa per davant de la masia de Cal Noi, des d'on agafa un camí de terra que porta a
la cruïlla amb un altre camí, el que puja a la Sanabra. El camí davalla per creuar el fondo de
Borrelleres i torna a pujar, per passar pel davant de cal Brugal. A partir d'aquí, la carrerada
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avança recta enmig de vinyes i, per un camí no gaire definit, arriba al lloc conegut com els
caus de cal Brugal. En arribar al camí que porta a cal Vicenç, la carrerada segueix cap a
l'esquerra i, al cap de pocs metres, continua cap a la dreta pel costat de la rasa de cal
Xeire. El camí ramader surt del municipi a la carretera de les Masuques, en direcció
Castellet.
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