
Barraques de pedra seca del Pla de Santa Maria (Alt 

Camp) 

 
Data: dissabte 7 de maig de 2005 
 
Hores totals: 10,30   Km: 29 
 
Itinerari: Puigpelat – Alió – Rasa de la Fonollosa – Mas de la Gambada – Camí 
dels Muntanyesos – Mas de la Paula – Mas del Pitxo – Barraques del mas de la 
Capona – GR175 – Santes Creus – GR172 – Alió - Puigpelat 
 
Participants (12): Susana Alvarez, Dolors Boada, Toni Coll, Lluís Díaz, Marcel 
Fortuny, Pili Inostroza, Josep Mariné, Joan Marquès, Maria Cinta Prats. Invitats: 
Joan Aubia, Francesc Calull, Lluís Maria Olivé. 
 
A 2/4 de 7 del matí ens concentrem la plaça de la vila de Puigpelat i sortim 
camí d’Alió. El dia és clar i sense núvols, sembla que la calor apretarà. Per 
pistes amples recorrem la plana geografia de l’Alt Camp, els camps de vinya, 
ametllers i avellaners. Seguint la rasa de la Fonollosa passem pel mas de la 
Gambada, on enllacem amb el camí dels Muntanyesos, que és l’antic camí de 
Valls al Pont d’Armentera. Més endavant del mas de la Paula, travessem la 
carretera de Vila-rodona al Pont i després l’autopista AP-2. Quan portem dues 
hores llargues ens aturem a esmorzar.  
 

  

 
Travessem la urbanització del mas del Pitxo i trobem el GR 175, la ruta del 
Cister. Entrem poc després en el Tomb pel terme del Pla de Santa Maria, ruta 
que inclou el circuit de les barraques de pedra seca. Veiem successivament les 
barraques de l’Olivera, el cossiol, dels Grauets i de l’Augé, totes admirables 
construccions centenàries, mostra perfecta de l’aprofitament amb que la 
saviesa popular resolia les dures condicions dels conreus d’aquestes 
contrades. Visitem seguidament les arneres i per finalitzar el grup principal del 
mas de la Capona, que inclou un altre cossiol, una cisterna, la barraca 
principal, la més gran del grup i la de l’era. 
 



  

 
El GR 175 ens porta cap a Santes Creus, on podem refugiar-nos de la calor del 
migdia en la seva fresca albereda. Dinem a l’ombra i després d’un bon descans 
prenem el GR 172 que ens torna a Puigpelat després de travessar novament 
els camps de la comarca que mostren clarament els efectes devastadors de 
l’actual sequera. Per sort avui bufa una suau marinada que alleugera la forta 
calor que ens cau a sobre. Les cames comencen a protestar quan arribem a 
Puigpelat cap a les 6 de la tarda després d’haver deixat enrera més pistes i 
camins, l’autopista, la carretera i creuar de nou el poble d’Alió.  
 

 


