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RUTA DE LO MAS D’ANYERRI A CASTELLDANS (Garrigues)

i portal amb arc de mig punt; a la 
paret del fons té una menjadora 
i en un petit marge situat al seu 
davant es localitza un amagatall 
amb la coberta de lloses. Tornar 
al camí i seguir l’itinerari pel cos-
tat de l’AP-2 fins a girar al sud 
pel Camí de l’Anguiló i aparcar el 
cotxe (P) abans d’arribar a la ca-
rretera C-233, just quan es veu a 
la dreta la cabana 4 (X: 315698 
Y: 4596720, codi W_17607), a la 
que hi anirem a peu travessant 
un camp d’oliveres, té una por-
ta de fusta que impedeix l’accés 
a l’interior i només s’observa el 
tub de la fumera sobresortint 
de la part posterior de la co-
berta. Tornar al cotxe. Travessar 
la C-233 i seguir pel Camí dels 
Racons uns 550 m., girar a la 
dreta pel Camí de la Comanglo-
ra 380 m. i aparcar (P) al costat 
d’un sembrat que es troba a la 
dreta. Ara cal anar cap el nord 
pel mig d’unes feixes d’oliveres 
fins a la cabana 5 (X: 315846 Y: 
4596244, codi W_17608), amb 
menjadora a la paret de la dre-
ta i un cocó a l’esquerra (a  la 
llinda del portal té gravat 1868). 
Tornar al cotxe i tornar pel camí 
enrere fins al Camí dels Racons 
per girar a la dreta i seguir-lo uns 
400 m. fins a trobar un trencall 
a l’esquerre que porta a la caba-
na 6 (X: 316607 Y: 4596028, codi 
W_17609), orientada al nord, 
amb coberta de volta molt alta, 
conserva una menjadora a la pa-
ret del fons, un parell d’armaris 
i un foc a terra amb la fumera; 

a la llinda té gravat 1913. Deixar 
el cotxe aparcat (P) i des d’aquí 
es pot anar a peu, per entremig 
de bancals d’oliveres, fins a la 
cabana 7 (X: 316930 Y: 4595953, 
codi W_17615), una porta tanca 
l’accés a l’interior i de la coberta 
en sobresurt una fumera moder-
na. Les pedres de la façana i dels 
estreps estan lligades amb mor-
ter de ciment i la llinda de la por-
ta presenta una esquerda a la 
part central. Ara cal tornar al co-
txe i tornar pel Camí dels Racons 
fins a la carretera C-233. La ruta 
s’ha acabat. Si s’ha fet a peu, el 
punt A d’inici de la ruta es troba 
a 2 km. en direcció llevant.

NOTES: 
1) Les coordenades indicades són 
en UTM ETRS89.
2) La ruta es pot seguir per Wiki-
pedra (http://wikipedra.catpaisat-
ge.net) i també amb la nova apli-
cació “Pedra Seca” per a mòbils:
Android: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.ionic-
framework.wikipedra

iOS: https://itunes.apple.
c o m / e s / a p p / p e d r a - s e c a /
id1207666561?l=en&mt=8
3) Cal ésser molt respectuosos 
amb els conreus d’oliveres i sem-
brats, donat que són finques par-
ticulars.

Informa: Ramon Artigas, mem-
bre del Drac Verd de Sitges    
(dracverd.catpaisatge@hot-
mail.com)

Ruta situada 
en el muni-
cipi de Cas-
telldans (Ga-
rrigues). S’hi 
arriba per 

l’autopista AP-2 prenent la sorti-
da 7 (de les Borges Blanques) i 
tot seguit la carretera C-233 que 
porta a Castelldans, fins el Km. 
58,300, per prendre el Camí dels 
Vedats. Aquest serà el punt A 
d’inici de la ruta.  
La ruta del Mas d’Anyerri és for-
ça planera i té un recorregut 
d’uns 10 km. Es pot fer a peu o 
amb cotxe i algun trosset a peu 
. Els camins indicats són força 
correctes i apropiats per un ve-
hicle normal. El llarg de la ruta es 
poden visitar 7 cabanes de volta 
de canó o arcades successives, 
la majoria restaurades, tot i que 
alguna està tancada amb porta i 
no es pot visitar l’interior.
Des del punt A pugem direc-
ció nord fins un creuament de 
quatre camins. A uns 50 m. del 
camí esquerre hi ha la cabana 
1 (X: 317518 Y: 4597022, codi 
W_18077), no es pot veure 
l’interior perquè té una porta 
tancada, a l’estrep de sol-ixent 
hi ha un tram d’escales que 
permeten accedir a la coberta. 
Tornar enrere i seguir al NE pel 
camí que passa pel costat d’una 
bassa, seguir l’itinerari fins a 
trobar l’autopista AP-2, aquí gi-
rar a l’esquerre fins a veure, al 
bell mig d’una feixa conreada 
d’oliveres i ametllers, la cabana 
2 (X: 317019 Y: 4598075, codi 
W_18079), que sols es pot veure 
exteriorment per tenir una por-
ta metàl·lica tancada. Ara baixar 
pel camí que hi ha enfront de la 
cabana, direcció sud, fins a tro-
bar un altre camí a 300 m. i girar 
a la dreta. Seguir uns 600 m. fins 
a veure, al costat d’una caseta 
amb la coberta de teules, la caba-
na 3 (X: 316431 Y: 4598009, codi 
W_18083), amb coberta de vol-
ta de canó o arcades successives 

1 (X: 317518 
Y: 4597022, 

codi 
W_18077)
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