Murs de pedra seca de la zona de la Creu
Sant Julià de Cerdanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
Zona de la Creu

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

42.22292
1.89004
408397
4675124

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

08903-279
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern Contemporani
Regular
Alguns murs estan en mal estat
Inexistent
Obert
Estructural
Privada
Diversos propietaris
María del Agua Cortés Elía. OPC
dl., 15/06/2020 - 02:00

Descripció
Al peu del camí que surt del poble des de ca l'Emportell i cap a la Creu, hi ha una zona
d'horts que per aprofitar millor el terreny, disposen de parets de pedra seca que formen
feixes. Aquestes feixes es reguen amb l'aigua del rec de l'Abaiol, que transcorre entre els
murs. El terreny en pendent present al voltant del municipi no permetia el cultiu, fet que va
provocar la construcció de feixes amb murs de pedra seca per guanyar zones planes on
cultivar, un fet molt singular a Cerdanyola que predomina en el paisatge. Així es van crear
bancals terrassats que trobem a quasi tot arreu, però sobre tot a la zona de les Deveses i el
Puig, però també a altres zones com als horts del camí de la Creu. És freqüent la presència
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de barraques als marges que s'utilitzaven per guardar les eines o alguns animals que
ajudaven en el treball, així com escales de marge. El principal cultiu que es va fer va ser la
vinya, tot i que a les més properes al nucli es cultiven productes d'horta.

Història
La creació de la Junta d'Aigües garantia la regulació de la utilització de l'aigua, amb un
reglament que regula la propietat i l'ús determinant tres classes de beneficiaris que podien pagar
l'ús de l'aigua una part en efectiu i altre en treballs a la junta. La comunitat de regants de l'Abaiol
es va crear el 1884 amb l'objectiu de fer arribar l'aigua de l'Abaiol al poble per tal de poder
abastir als ciutadans d'aigua per a les cases i que després s'utilitzés aquesta pel rec. Des de
llavors els habitants que volen utilitzar l'aigua forment part de la Junta i paguen una quantitat per
disposar d'aquest servei. En la fundació de la comunitat es va establir fer un viver i dues fonts,
una a la plaça i altra a prop de la creu antiga de ca l'Emportell; aquestes fonts s'assortirien
d'aigua del viver amb una canonada que portaria l'aigua. Finalment es va fer un rec i dues
basses, una a cal Xiscó i altra a cal Malanyeu, la darrera sobre tot per regar. Les feixes
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