Altres construccions

Dades de l’autor/a
Autor/a de la fitxa:

Data de la visita:

Correu electrònic:

Telèfon:

Construcció
Localització

Coordenada X o longitud:

Coordenada Y o latitud:

Sistema de coordenades utilitzat:

ETRS89-UTM

WGS84 X-Y

WGS84 lon-lat

Altres:

Altitud:
Indica-la en metres.

Tipologies

Construccions d’aixopluc

Elements que formen el relleu i el paisatge rural

A part de barraques i cabanes, hi ha altres construccions que serveixen per
aixoplugar i arrecerar persones i animals; en són exemples els masos, els perxes, etc.

A parts dels murs, amb fitxa pròpia, hi ha molts altres tipus de construccions que
formen part dels paisatges rurals i que modelen el relleu, com els camins empedrats,
fites o mollons amb pilars de pedra seca, clapers, eres, trones o valones, ponts
d’ametlló o de clova d’ametlla, ponts de llosa, corrals, cortals, pletes, etc.

Construccions relacionades amb l’aigua

Construccions d’ús industrial

A part de les construccions per emmagatzemar o recollir aigua (aljubs o cossiols,
basses, cisternes o pous), amb fitxa pròpia, existeixen altres construccions de
pedra seca relacionades amb l’aigua, com mines i conduccions d’aigua, recs i rieres
empedrats, desaigües, rescloses, fonts, etc.

A part dels forns, amb fitxa pròpia, hi ha altres construccions de pedra seca que es
poden qualificar de preindustrials o d’ús industrial, com per exemple els molins,
les sínies, les tines per emmagatzemar vi o altres productes, els pous de glaç, les
carboneres, etc.

Altres
Si coneixes alguna altra construcció que no encaixa en cap dels apartats anteriors, la
pots afegir a l’inventari seleccionant aquesta opció.

Nom de l’element

Estat de conservació:

Restaurat:

Sí

Perfecte estat

Enderroc petit

Enderroc important

No
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Descripció
Pots afegir informació relacionada amb les característiques específiques de la construcció i la seva funció: mides,
tipus de pedra, altres materials utilitzats, elements complementaris, presència de vegetació invasiva, etc.

Comentaris
Pots afegir informació complementària sobre: les característiques de l’entorn, si es pot accedir al seu interior de manera segura, la data exacta o aproximada de la construcció,
el nom de la propietat o altres topònims associats, l’evolució o dinàmiques que l’afecten, referències documentals, bibliografia o altres fonts consultades, etc.

Fotografies

Croquis

Documenta amb un màxim de quatre fotografies aquesta construcció.

Per complementar la fitxa, també pots fer un croquis de la construcció de
pedra seca en un full en blanc o a la part del darrere d’aquest mateix full.
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Amb el finançament de:

