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Les construccions de pedra seca: un patrimoni desconegut i en perill 

 

La nostra comarca, i d’una manera molt especial el nostre municipi, veu com de mica en mica es va 

omplint d’urbanitzacions i d’infraestructures que de manera continuada i sense descans van 

trinxant-la i canviant-li la fesomia. Això comporta un preu molt gran pel que fa al patrimoni 

arquitectònic i natural. I un dels elements afectats són les construccions de pedra seca (barraques, 

marges, cisternes o dipòsits d’aigua, ...). Construccions que varen fer-se donada la gran quantitat 

de pedra existent i que alhora servien també com a acumulació de pedres de totes mides i era una 

manera d’anar netejant els camps.  

 

 

El progressiu abandó d’aquests 

camps va fer que tots aquests 

elements anessin quedant 

amagats i integrats en la pròpia 

natura, com si en formessin part. 

Per tant, passejant pels voltants 

de l’escola (i sense allunyar-nos-

en gaire) podrem descobrir unes 

veritables joies constructives, 

sempre acompanyades de la 

vegetació autòctona 

mediterrània que ens 

sorprendrà, per desconeguda, en 

moltes ocasions. 

 
 

 

 

 

 

La idea és doncs, descobrir entre 

tots aquestes joies ( que per 

senzilles, no deixen de ser-ho), i 

fer-ne un estudi de les seves 

utilitats, tot fent-ne les 

fotografies corresponents i 

acabar amb una exposició al 

mateix centre i la construcció 

d’una petita barraca de pedra 

seca a la zona enjardinada de 

l’entrada.  
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S’ha treballat a hores d’Educació Visual i Plàstica, Llengua Catalana i Coneixement del Medi Social, 

integrant-ho d’aquesta manera com un aprenentatge més dins el currículum escolar:  

 

- Maneig de la càmera fotogràfica (E. Visual i plàstica)  

- Muntatge de l’exposició (E. visual i Plàstica)  

- Coneixement de l’entorn (Coneixement del Medi)  

- Coneixement del patrimoni local (Coneixement del Medi)  

- Redacció d’informes de cada construcció ( Expressió Escrita)  

- Xerrada sobre el tema a càrrec de persones enteses ( Llengua Catalana)  

 

Com s’ha dit en línies anteriors, les sortides implicaran també un descobriment de la flora 

mediterrània pròpia de la zona. Però si bé la idea és anar-la esmentant, no estaria dins d’aquest 

projecte i seria un altre tema per a cursos posteriors. D’aquesta manera es podria engegar un altre 

projecte de coneixement i difusió de la flora i plantes remeieres existents a l’entorn de l’escola. I 

així iniciar aquesta dinàmica d’anar fent petis projectes anuals i que a més de motivar l’alumnat al 

seu coneixement, de retruc pugui ser útil, com a mínim, a la comunitat educativa (famílies i 

professorat) que en general coneixen poc l’entorn. 

 

Les fases per a desenvolupar el projecte de les construccions de pedra seca han estat:   

 

1r. trimestre 

 

- Informació a tot el claustre i Consell Escolar per a la seva aprovació (ja que implica sortides)  

- Informació a les famílies de l’alumnat que ha de portar a terme el projecte  

- Cercar persona entesa per a la construcció d’una petita barraca a la zona enjardinada de 

l’entrada com a colenda del projecte  

- Xerrada informativa sobre el tema a l’alumnat  

- Que les famílies i alumnes proposin elements de pedra seca interessants d’estudi i 

complementar-ho amb les propostes de persones que entenen del tema  

 

2n trimestre:  

- Treball a les hores d’Educació visual i plàstica sobre el maneig de la càmera fotogràfica  

- Quan el dia allargui i hi hagi més hores de llum, fer una sortida setmanal amb la col·laboració de 

les famílies per fer fotografies i observacions ( en grups de 4 o 5 alumnes)  

- Redacció a l’hora de Llengua Catalana dels informes de cada element fotografiat.  

 

3r trimestre  

- Tria de les fotografies més adequades per a l’exposició, confecció del catàleg de les mateixes amb 

l’estudi i comentaris sobre les construccions triades.  
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- Realització de l’exposició  

- Sortida a la ràdio municipal per a explicar el tema per part d’un grup d’alumnes.  

 

Exposició  

Va estar oberta durant una setmana i s’hi varen exposar 60 fotografies realitzades pels nens i 

nenes.  

La mida de les fotografies era de 30x60 cm sobre cartolina negra i amb un peu explicant-la.  

Es van classificar en tres apartats  

- Construccions de pedra seca: marges, barraques, pous, ...  

- Detalls dels seus elements constructius  

- Allò que està passant i hauríem d’evitar  

 

La inauguració es va fer el dia 27 de maig a càrrec del Regidor d’ensenyament de l’Ajuntament del 

Vendrell i la directora de l’Escola 

 

 

 


