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BARRAQUES ENDERROCADES AL PLA DE LA CAPONA (Pla de Santa Maria – Alt Camp)
El dissabte 8 de febrer vaig assistir al Pla de Santa Maria a una Jornada sobre “Pedra seca: societat
/ tècnica / patrimoni”, amb l’objectiu de difondre l’arquitectura i els sistemes constructius propis de
la demarcació de Tarragona, agrupant tècnics de cada modalitat en diferents tres taules de discussió i
posteriorment va tenir lloc un col·loqui amb les conclusions de les tres taules.
Fou en aquest col·loqui que la regidora de Turisme de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, senyora Isabel Grau, va demanar que si algú tenia alguna proposta per posar en valor les construccions de pedra
seca seria ben rebuda. Vaig proposar que l’Ajuntament declarés les construccions existents al municipi
del Pla de Santa Maria “Bé Cultural d’Interès Local” (BCIL).
Espero i desitjo que aquesta proposta prosperi, perquè no em torni a trobar amb la sorpresa i el disgust
que vaig tenir, el següent dissabte dia 15, quan amb uns amics vaig fer una excursió per la Ruta de la
Capona, perfectament senyalitzada, i em vaig trobar que el Pla de la Capona s’ha explanat per plantarhi vinya i han enderrocat quatre barraques catalogades a Wikipedra amb codis 986, 4690, 9734 i 890.
Desconec qui és l’empresa propietària dels terrenys, però si que vull que sàpiguen que des de fa uns
anys els vinaters catalans són molt sensibles al paisatge rural, conservant i restaurant les construccions
de pedra seca (marges, barraques ..etc.), perquè representen un valor afegit a la vinya i el raïm. Res els
hi costava mantenir, com a mínim, les dues barraques més ben conservades del Pla de la Capona (codis
Wikipedra 986 i 890).
Segons la informació recollida, la destrucció d’aquestes quatre barraques va tenir lloc el 2018 i un grup
de la població, sensibles a les construccions de pedra seca, va denunciar immediatament a les xarxes
socials i a l’Ajuntament la destrucció d’aquestes barraques del Pla de la Capona, demanant per escrit a
l’Ajuntament la creació urgent d’un Pla de Protecció de totes les barraques del terme. Mesos després
l’Ajuntament els hi va respondre que farien un catàleg de les barraques. El grup els hi va dir que el
catàleg ja existia a Wikipedra. Finalment al cap d’un any l’alcalde informa a la població que s’ha fet un
catàleg de les barraques de pedra seca del terme municipal, confeccionat per l’arquitecte municipal i
altres persones, però sembla ser que fins ara no s’ha fet res efectiu per assegurar-ne la preservació i tot
segueix igual.
La solució és ben fàcil: declarar les barraques i altres construccions de pedra seca “Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL).
Informa: Ramon Artigas del Grup Drac Verd de Sitges

Plànol de Wikipedra del Pla de la Capona on hi ha marcades
en vermell i amb el codi WP les 4 barraques enderrocades.
Abans de l’explanació, hi havia un bosc de pins i una part de
matolls. amb les quatre barraques de l’esquerra.
Les dues fotos de sota ens mostren com està actualment la
Plana de la Capona.

Ara no hi queda res !!!
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