Inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable.

Construccions rurals i paisatge.
El paisatge no es pot reduir a una qüestió merament estètica. El paisatge és el
resultat de la transformació col·lectiva de la natura; és la projecció cultural que
una societat fa d’un espai determinat i sovint és l’expressió del grau d’harmonia
o de desequilibri de les interaccions que s’han establert entre la societat i el
medi. La sensibilitat paisatgística és un dels bons elements identitaris; és un
dels aspectes que les modernes societats, aquelles que són cultes i
estructurades, més valoren i aprecien.
Paisatge i territori són conceptes que es complementen i depenen tant de la
natura com de les accions humanes. Accions que es manifesten i s’evidencien
en els conreus, en els camins, en les carreteres, en les agrupacions humanes,
en les construccions rurals i en tot allò que impacta la natura, alguns ben
negativament, com les obres desproporcionades o els residus mal gestionats.
Les actuacions més positives que les autoritats poden exercir, en aquest camp,
se centren en planificar, gestionar i protegir els paisatges o aquells elements
que més el determinen. Per millor aconseguir-ho, un bon camí és el d’afavorir i
de fomentar un canvi de mentalitat entre la ciutadania que faciliti entendre i
valorar la diversitat paisatgística com un bé comú de primer ordre.
A la comarca de l’Urgell i a Agramunt, com succeeix arreu de Catalunya, també
s’hi detecta que el lloc on el paisatge es manifesta més desprotegit i
problemàtic és en la indefinida franja que hi ha en la confluència, o en la zona
de contacte, entre els espais rurals i les zones urbanes. Aquí convergeixen les
transformacions de la dinàmica agrària ( que ha esdevingut extensiva ) i els
impactes associats a l’eixamplament de les ciutats i de les poblacions.
Els actuals mitjans de comunicació i de transport no afavoreixen l’aparició de
nuclis compactes i apinyats, com en els temps antics o en l’època dels carros.
El model que, en l’actualitat, s’ha imposat i es segueix, és el de la dispersió
constructiva. Ara, el que prima, són granges, naus, i alguns habitatges
permanents... aïllats, que s’estenen com una taca d’oli per tot el terme.
Els espais més propers a la població, com s’ha dit, acostumen a ser les zones
més mediocres i les més degradades. S’hi acostuma a trobar terrenys erms,
edificacions efímeres, construccions precàries i deixalles incontrolades. Cal dir,
però, que a Agramunt això encara no és un problema greu.

Construccions agrícoles.
La necessitat de rendibilitzar la terra és la causa última del paisatge rural que
ara tenim, paisatge que es pot qualificar més de construït, que d’humanitzat. A
més de les masies i de les cases rurals, tractades en el catàleg específic, la
ruralitat d’Agramunt es complementa amb altres construccions agràries com:
cabanes, coberts, granges...

L’ampli terme municipal agramuntí és ric en paisatge natural i cultural, si amb
aquests qualificatius entenem la intervenció de les persones. Al terme hi
abunda la pedra calcària, els gresos i, també, la terra bona per a fer-ne fang.
Amb aquests materials naturals s’han fet parets, marges o construccions de
tipologia ben diversa i específica. En general les construccions rurals poden
semblar matusseres i mancades de regularitat però formalment són pràctiques,
sense cap concessió a allò innecessari i estan plenament integrades al
paisatge.
Les cabanes, en altre temps més nombroses, són construccions rurals ben
antigues. Es tracta de construccions modestes, anònimes, que s’adaptaven be
a la feina del pagès. La majoria estan ben orientades i es bastiren a escala
humana. Les bases constructives, des de temps immemorials, han estat la
pedra i el fang al que se li barrejava més o menys quantitat de pedretes per a
donar-li més cos. Els dos materials són naturals, abunden a la zona i reclamen
poc manteniment ( falcar alguna pedra, repassar el terram...).
L’agricultura de secà no exigeix que el pagès visqui tot l’any al costat de la terra
i això justifica l’abundància d’aquest tipus de construcció. La cabana, que havia
estat un detall de qualitat per una finca, servia per fer vida al camp durant la
llarga jornada; per a defensar-se de les inclemències del temps; per pernoctarhi si calia i per preservar del sol i de la pluja les persones i els animals de feina.
Les parets de les cabanes són de càrrega. Les de tàpia acostumen a tenir una
base de pedra seca i la resta és de fang encofrat (BA13). Les cobertes es
sustenten sobre les parets per mitjà de crugies o estructures de fustam i d’un
encanyissat que aguantava les teules, les lloses de pedra o el terram. Les
teulades són d’un (DA05) o de doble aiguavés (BA12) i amb un pendent poc
pronunciat.
Altre model interessant és el que aglutina, d’una forma efectiva i equilibrada, un
conjunt de construccions totes de pedra. (BA03). Hi ha, també, cabanes que
són fruit de la rehabilitació actual i s’utilitzen com a zona d’esbarjo. (BA05)
La distribució de les cabanes en el territori no obeeix normes fixes sinó que
segueix una mena de desordre ordenat i en consonància amb el tipus de cultiu.
Les cabanes disposaven d’una sèrie d’elements complementaris com bassals
per a recollir l’aigua; posts o poselles per a guardar petits objectes; estaques
per a penjar la berena i per a afermar els animals; pedrissos per asseure’s;
taules de pedra, focs a terra, recers sovint fets amb arbres frondosos o amb
enramats per a disposar d’ombra i sobretot la menjadora pels animals.
De la variada tipologia de cabanes existents a la comarca, les cabanes de
volta són les que constructivament més es valoren i són les més interessants.
Es tracta d’un tipus de construcció agrària molt pròpia del segle XIX, tot i que el
sistema té més de dos mil anys d’antiguitat. Són de planta rectangular, la seva
estructura es basa en dos contraforts laterals o estreps fets amb pedres
grosses. Aquests contraforts són els que han de suportar el pes expansiu de la
volta i sostenir-la. N’hi ha d’exemptes (BA01) i d’encaixades al marge. (BA11)
Per a construir-la els passos que es seguien eren els següents: Un cop
s’havien aixecat les parets gruixudes fins on arrenca la volta o imposta, l’interior

s’omplia de terra, llevat dels casos que la cabana estès excavada en un marge,
En aquest cas el terram es feia servir de motlle. A continuació, s’iniciava la
volta de canó amb pedres trapezoïdals mínimament tallades i col·locades en
filera, de forma adovellada i premsades. Al centre de la volta hi acostumava a
haver l’espinada o filera formada per les dovelles clau. Realitzada aquesta
operació s’extreia la terra i sovint es col·locava com a coberta de la cabana.

Construccions ramaderes
El sector ramader, que, juntament amb l’agrícola, són les activitats de
producció bàsiques del municipi, aconseguí importància econòmica a partir de
la dècada dels seixanta del segle passat. L’antiga i típica ramaderia
d’autoconsum i de subsistència s’abandonà per una explotació i una producció
ramadera de caire industrial i tècnic. La racionalització d’aquesta activitat
s’inicià als anys seixanta, però l’expansió es produí a la dècada dels setanta
que és quan es construïren les granges més grans i més equipades. A partir
dels anys vuitanta i noranta les explotacions ramaderes es tecnificaren i es
modernitzaren. El bestiar porcí, tant el de cria com el d’engreix, ha estat
sempre el més important del sector.
Els tipus de construcció que exigeix la ramaderia són els coberts agrícoles
(magatzems i palleres) i les granges. Són els models més abundants al terme.
Tots dos tipus de construccions acostumen a ser de parets de càrrega de totxo
que sostenen els diferents sistemes de cobertes.
L’evolució d’aquest tipus de construcció ha estat: de parets exclusivament de
totxo, per aconseguir més alçada i llargada que les de tàpia, s’hi anà afegint
elements com bandes de maó i sobretot pilars de ciment, per a donar-hi més
solidesa. El procés finalitzà quan l’estructura de pilars prefabricats ha estat tan
sòlida que ha possibilitat fer construccions totalment obertes i sense parets,
com algunes granges de vedells o alguns pallers.
L’evolució més gran s’ha experimentat en les cobertes. D’una estructura inicial,
feta amb biguetes voladisses, que podien ser d’un o de doble vessant, en
funció de com era la paret, es passà a una armadura de coberta, a l’inici de
fusta, però, que ràpidament fou substituïda per encavallades de ciment. De les
formes més senzilles s’evolucionà cap a models més complexos com
l’estructura manganella; i del ciment s’ha passat a l’utilització del ferro en les
estructures de suport de cobertes.
Les cobertes, sobre encavallades, acostumen a ser de dos aiguavessos i com
a material impermeabilitzant, tot i que s’utilitza la teula, els que predominen són
l’uralita o altres materials prefabricats. (LA20)
Els pallers són el tipus de construcció que acompanyen les granges. Com a
formes constructives han seguit comins propers al de les granges. (LA21).
Els més moderns acostumen a ser de construcció mínima, doncs tots els
costats es deixen oberts. Són estructures prefabricades de pilars de ciment que
sostenen una coberta. (LA06)

Altres tipus de construccions
Altres tipus interessants de construcció del terme són les construccions
hidràuliques o relacionades amb l’aigua, (BA04) (LA05) el riu Sió (BA02) o amb
el Canal d’Urgell. (LA01) (PA02).
Hi ha, a més, altres construccions específiques de l’agricultura tradicional com
les eres, les pletes, les parets, els marges (BA10), els horts (LA02) ...etc.
També s’hi troben exemples d’explotació dels recursos naturals com forns
(BA21) (HA01), o bòbiles. (BA20).
Finalment hi ha, també, interessants referents visuals. No hi ha cap dubte que
la construcció més important i valuosa del terme d’Agramunt, en aquest
aspecte, és el Pilar d’Almenara, però, no s’inventaria aquí, perquè està
catalogat com un Be cultural d’interès nacional (BCIN). D’aquest tipus de
construccions algunes són de caire religiós (CA01) (LA04) i altres de caràcter
commemoratiu (PA01) o tecnològic. (CA02)

Zonificació del territori.
Per dur a terme, de forma eficient, l’inventari d’aquelles construccions rurals
que es consideren significatives d’alguna tipologia de construcció, s’ha fet servir
els mateixos criteris emprats per la catalogació de les masies i de les cases
rurals. El municipi s’ha dividit en les mateixes set zones i a cada una se li ha
assignat la mateixa lletra que és fa servir al Catàleg de Masies..
Referència
Cada construcció, com s’ha pogut constatar, s’individualitza amb dues lletres
majúscules, seguides de dos dígits. La primera lletra indica la zona del Municipi
on es troba la construcció. La segona lletra que sempre és la A correspon a
totes les construccions que s’han fet entrar a aquest inventari.
Tenint això en compte, la lectura d’una referència es fa de la següent forma:
La referència (BA1O): la B correspon a una part del territori, en aquest cas
seria la zona nord-oriental; la A indica una construcció rural inventariada.
Els dígits, que venen a continuació, simplement tenen efectes numèrics i
d’organització.

Ermengol Puig Tàpies
Agramunt, 23 de febrer de 2007.
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Referència

Denominació

BA01

Cabana de volta

BA02

Pont de ferro (Canal d'Urgell)

BA03

Cabanes del Xixo.

BA04

Pou de l'Enrení.

BA05

Cabana del Ribera

BA10

Marges de pedra

BA11

Cabana de volta

BA12

Cabana de pagès

BA13

Cabana i era

BA20

Teuleria del Sant

BA21

Forn de calç

CA01

Capella de sant Salvador o de sant Vicenç d'Almen

CA02

Torre de telecomunicacions

DA05

Cabana de cal Guerxo

HA01

Forn de guix

LA01

Casilla del Canal, número 11.

LA02

Hort del Segle

LA04

Monòlit oratori.

LA05

Bassa del Torres

LA06

Cobert del Jounou

LA20

Granges de Remei Solans

LA21

Cobert de cal Martorell

PA01

la Torreta

PA02

Ull del Canal d'Urgell: Mina de Montclar

inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA01 denominació: Cabana de volta

data: 17/12/04

Localització:
Prop de la partida Clot de Bandera. A l'esquerra de la LV-3025. (direcció: d'Agramunt cap a Preixens.)
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338763 M

Y- 4628241 M

Descripció:
- tipologia:
Cabana de volta exempta i de pedra lligada amb morter que tenia funcions agrícoles.
- estructura
Dos contraforts laterals de blocs de pedra delimiten la base rectangular. Ells suporten la pressió de la
volta adovellada, que també s'insinua en la façana. L'interior, amb posteritat, fou compartimentat, per
raons d'utilitat.
- elements arquitectónics:
La volta, que és l'element principal, està feta amb pedres, mínimament tallades. La coberta és de
terram. La porta d'accés, un xic desplaçada de l'eix, és adintellada i emmarcada amb blocs de pedra
tallada.
Dades històriques:
- època i valoració:
Durant el segle XIX fou quan es bastiren la majoria de cabanes de volta de la Comarca. Aquests tipus
de construcció és interessant i específica i s'adapta perfectament al paisatge.
Estat de conservació:
Tot i que es troba en desús està en bon estat. Les característiques constructives la fan molt sòlida i el
seu manteniment no és ni desmesurat ni costós.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA02 denominació: Pont de ferro (Canal d'Urgell)

data: 22/12/04

Localització:
A la partida de la Colomina. A la sortida d'Agramunt i a l'esquerra de la LV-3028. (Cruïlla entre el Canal
d'Urgell i el riu Sió)
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341196 M

Y- 4627899 M

Descripció:
- tipologia:
Pont fet amb mòduls de ferro prefabricats, obra d'enginyeria. El seu repertori formal no té res a veure
amb estils arquitectònics
- estructura
Canalització plana feta amb peces prefabricades. En ser suportat per uns pilons tan baixos incrementa
la sensació de pesadesa però també augmenta la de seguretat.
- elements arquitectónics:
Tots són externs. Horitzontalitat i sense arcs. És un espai o pas rectangular de ferro que permet una
fluida circulació de l'aigua.
Dades històriques:
- època i valoració:
Substituí, l'any 1877, l'aqüeducte de pedra de set arcades construït l'any 1857 i que s'endugué la
robinada de santa Tecla de l'any 1874. És un exemple d'una nova forma de construir, més ràpida, més
segura i més barata. Una autèntica novetat per tota la Comarca.
Estat de conservació:
Bo, i pot considerar-se que, en un moment malgrat que molta gent preferia el pont de pedra, fou un
símbol de progrés i de modernització.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA03 denominació: Cabanes del Xixo.

data: 19/01/05

Localització:
On finalitza el camí de borrec.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 339246 M

Y- 4625839 M

Descripció:
- tipologia:
Agrupació de dues cabanes i d'una era, amb finalitats agrícoles.
- estructura
Les dues cabanes són de planta rectangular, de parets de càrrega de pedra seca i de coberta de teula
àrab de dues vessants.
- elements arquitectónics:
Els elements més destacables són la combinació d'estructures i de patis i la utilització de blocs de pedra
del país per fer les llindes i els brancals de les portes d'accés a les cabanes o al pati. Interès especial té
la pedra a la que de forma matussera se li ha gravat l'escut d'Agramunt.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construccions agrícoles que són fruit i el resultat del llarg procés que han sofert des de finals del segle
XVIII fins ara. Són un exemple d'utilitarisme i del pragmatisme pagès tant de l'espai com dels elements
constructius.
Estat de conservació:
En estar obertes corren el perill d'accelerar el natural procés d'enrunament.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA04 denominació: Pou de l'Enrení.

data: 19/01/05

Localització:
Partida de lo camí dels ofegats. A l'esquerra del camí vell de Balaguer
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338934 M

Y- 4627193 M

Descripció:
- tipologia:
Pou artesà profund per a captar aigües freàtiques i profundes d'una petita vall.
- estructura
Pou de secció circular, tapat amb una torreta oberta. Per damunt de l'obertura hi ha un petit ràfec de
pedra que circumda tota torreta. L'aigua es podia extreure per mecanismes diferents, però aquí sembla
que es feia amb galledes i cordes i no amb les rodes ni els molins.
- elements arquitectónics:
A més de les parets de pedra seca són de destacar els elements que acompanyen a la construcció per
a realitzar plenament la seva funció. És interessant la finestra de pedra que s'obre al pou i el porticó de
fusta recobert amb llautó. Ho és pels marcs i principalment per la llinda amb arc carpanell. Són
interessants la pileta interior, la conducció acanalada i la pila exterior o abeurador.
Dades històriques:
- època i valoració:
Pou que anava lligat a la pleta de l'Enrení, que hi ha al costat. Construcció pròpia del segle XIX i que es
realitzà amb material i pedra de la zona.
Estat de conservació:
No s'utilitza i està en procés de degradació.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA05 denominació: Cabana del Ribera

data: 25/02/05

Localització:
A la dreta de la carretera LV-3028, direcció Castellserà i després de Cal Trepat de Baix. Al límit del
terme.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 334426 M

Y- 4626460 M

Descripció:
- tipologia:
Cabana com a espai d'esbarjo.
- estructura
Planta rectangular amb un pòrtic amb porxo i amb un arc carpanell molt rebaixat. Teulada a dos
vessants i de poc pendent.
- elements arquitectónics:
Parets de càrrega de pedra aprofitada d'una antiga construcció que hi havia en un altre lloc. Especial
interès té la pica d'aigua feta d'un sol bloc de pedra.
Dades històriques:
- època i valoració:
Fou construïda a inicis dels anys 90.
Estat de conservació:
De gran solidesa i se'n té una cura exemplar.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA10 denominació: Marges de pedra

data: 17/12/04

Localització:
A la partida de l'Ofegat i al costat del camí del mateix nom.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 340272 M

Y- 4627433 M

Descripció:
- tipologia:
Parets de pedra que possibiliten l'anivellament del terreny.
- estructura
Parets de pedra perpendiculars al pendent per tal d'anivellar els terrenys de cultiu i d'evitar-ne l'erosió.
- elements arquitectónics:
Per a construir-les en primer lloc es feia una rasa amb una mica d'inclinació cap al ribàs. A continuació
és feia el mur amb pedres voluminoses i escairades per a que es lliguin be entre elles.
Dades històriques:
- època i valoració:
Alguns d'aquest marge, que és mostren com a exemple dels molts que hi ha al terme, bé podrien ser
del segle XVIII, moment en que aquesta Comarca, com moltes altres de Catalunya, experimentà un
important creixement de l'activitat agrícola i una expansió de la producció agrària.
Estat de conservació:
Com que estan molt ben construïdes, són sòlides i sols mostren l'indefectible pas del temps.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA11 denominació: Cabana de volta

data: 17/12/04

Localització:
A l'esquerra del camí vell de Balaguer. A la partida dels Ofegats.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338455 M

Y- 4627112 M

Descripció:
- tipologia:
Cabana de volta, que aprofita un tros de marge per a inserir-s'hi.
- estructura
De base rectangular, amb dues parets laterals que fan de contrafort o estrep. Sobre elles, a partir de la
línia d'arrencament, és sustenta la volta feta amb dovelles escairades de forma trapezoïdal.
- elements arquitectónics:
La porta d'accés és arquitravada amb un dintell d'una sola peça de pedra i dos brancals fets amb grans
blocs de pedra. Dos murs laterals, també de pedra, acompanyen part de la cabana fins trobar el marge.
La coberta és de terram i de pedra o lloses i insinua dos vessants
Dades històriques:
- època i valoració:
Construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d'una tipologia de construcció agrària molt específica. Una
característica que aquesta mostra és que la meitat de la cabana està dins el marge.
Estat de conservació:
Tot i estar en desús es conserva bé l'estructura. És sòlida i estable.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA12 denominació: Cabana de pagès

data: 17/12/04

Localització:
A la partida del Ofegat i al costat del camí vell de Balaguer.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338124 M

Y- 4627032 M

Descripció:
- tipologia:
Cabana i cobert d'utilització agrícola i d'aixopluc.
- estructura
La cabana és de planta quadrada i d'un pis superior. Les parets són de càrrega i de pedra seca i es
singularitzen per l'alçada. La coberta és a dues aigües i de teula amb un petit ràfec. El cobert adjunt hi
fou afegit posteriorment. Les parets són de pedra lligades amb morter de fang. La coberta, d'un sol
vessant, es sustenta sobre una estructura de fusta.
- elements arquitectónics:
Allò més destacable és l'utilització de la pedra en les obertures i en els accessos a la casa i al cobert.
També ho són els escaires de les parets que formen veritables pilars de pedra.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construcció agrícola pròpia del segle XIX i a la que, amb posteritat se li afegiren cossos annexos com el
cobert.
Estat de conservació:
La part més nova és la que s'està ensorrant. El cos més antic encara manté els elements fonamentals
de la seva estructura.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA13 denominació: Cabana i era

data: 17/12/04

Localització:
A la partida del camí dels Ofegats. A la dreta del camí vell de Balaguer.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 337766 M

Y- 4626826 M

Descripció:
- tipologia:
Cabana i era de funcions agrícoles-ramaderes.
- estructura
Cabana de planta rectangular, de dues alçades. La planta era per les bèsties de càrrega i el pis, al que
s'hi accedeix per unes escales, per les persones. Pes parets són de càrrega i de pedra a la planta, la
part superior és de tàpia. La coberta de teula i a dos vessants. Una llarga parets de pedra seca, envolta
tot l'espai de l'era.
- elements arquitectónics:
Els més interessant i més antic són les parets de pedra de la base. L'ampliació, amb tàpia i elements de
maó, en la paret, la porta i les escales, és de la primera meitat del segle passat.
Dades històriques:
- època i valoració:
La construcció inicial, més petita i de menys alçada, fou arranjada i ampliada entre les acaballes del s.
XIX i inicis del segle XX.
Estat de conservació:
Malgrat que no s'utilitza l'estat de conservació resulta acceptable perquè es tracta d'una construcció
força sòlida.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA20 denominació: Teuleria del Sant

data: 13/02/07

Localització:
Al límit oest del terme i a l'esquerra de la carretera LV3028, direcció Castellserà. A la partida de
l'Aladrell.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 333749 M

Y- 4625177 M

Descripció:
- tipologia:
Complex protoindustrial.
- estructura
Totes les naus, obertes o tancades, són de planta rectangular. Les teulades, a dues aigües, és
sustenten amb cobertes a la catalana: sobre les parets, o els pilars, es recolzen les fustes. La del
centre, que és la més alta, és la mossa. La xemeneia és de base quadrada.
- elements arquitectónics:
S'ha triat aquest edifici com a exemple de l'utilització dels materials de la zona i perquè la mateixa
indústria ha fabricat tots els materials amb que s'ha construït. Les teules i maons són els elements
omnipresents.
Dades històriques:
- època i valoració:
L'any 1928 s'hi construí un forn romà per a fer teules i maons. L'any 1945, amb els primers coberts, és
feu una primera ampliació. La segona i definitiva es realitzà l'any 1963, amb l'arribada del corrent
elèctric. L'any 1976 deixà de funcionar.
Estat de conservació:
No s'utilitza i malgrat això tot el complex es manté endreçat i net.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: BA21 denominació: Forn de calç

data: 13/02/07

Localització:
A la dreta de la carretera LV3231. D'Agramunt direcció Tornabous. A la parida de la Serra.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338961 M

Y- 4623925 M

Descripció:
- tipologia:
Construcció protoindustrial.
- estructura
Dos llargues obertures penetren a la roca calcària. Una és de volta de canó; l'altra forma una estructura
adintellada de bigues de ferro. Aquí s'hi amuntegaven les pedres que es coïen, a altes temperatures,
per a obtenir-ne la calç.
- elements arquitectónics:
Són de destacar la utilització del ferro i principalment dels maons, com a elements constructius més
utilitzats, per fer la volta de canó.
Dades històriques:
- època i valoració:
La calç és un producte que s'ha utilitzat tradicionalment en la construcció. Aquest forn, que tenia una
producció important, està situat i aprofitava les pedres calcàries de l'entorn. Es construí a inicis del segle
XX i funcionà fins els anys cinquanta quan, la facilitat del transport i l'utilització del ciment, no li
permeteren continuar produint de forma rendible.
Estat de conservació:
En estat d'abandó, però manté les estructures bàsiques.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: CA01 denominació: Capella de sant Salvador o de sant Vicenç d'Almenara

data: 21/12/04

Localització:
Al costat del pilar d'Almenara (s. XI)
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 339492 M

Y- 4624373 M

Descripció:
- tipologia:
Església. Construcció religiosa al camp, relacionada amb el castell del pilar.
- estructura
Planta rectangular, amb absis circular, orientat a l'est i volta. Doble paret de pedra escairada,
reemplenada de pedres i argila.
- elements arquitectónics:
Les arcades apuntades, l'inici d'arcs torals, Volta apuntada. Capella al mur de mig jorn
Dades històriques:
- època i valoració:
Les primeres notícies d'aquesta església són del s. XIV. Mostra totes les característiques de l'estil gòtic.
Ha experimentat modificacions a l'edat mitjana i a l'època moderna. En ser una construcció molt ben
feta podria protegir-se com a model i exemple. No resta res de la façana però sembla que estava feta
d'un arc de mig punt amb grans dovelles.
Estat de conservació:
Enrunada, sense sostre, i feta malbé per la irresponsabilitat de la guerra civil. Els republicans, amb els
blocs escairats, en feren trinxeres.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: CA02 denominació: Torre de telecomunicacions

data: 25/01/05

Localització:
Al límit sud-oriental del terme. Al costat del camí de la Carrerada i a la partida de la Serra.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341192 M

Y- 4624552 M

Descripció:
- tipologia:
Construcció de telecomunicacions
- estructura
Torre metàl·lica construïda a partir d'elements de ferro i anclada damunt una sabata de ciment. Situada
en un dels límits del terme disposa d'una molt bona perspectiva sobre el terme.
- elements arquitectónics:
Cada un dels elements de l'estructura són angles de ferro i prefabricats.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construcció de finals del segle XX. Es tracta d'una obra d'enginyeria prou emblemàtica. Mostra una
imatge de lleugeresa, que aconsegueix amb la transparència que li donen les peces prefabricades i per
l'estretament en l'alçada. És una fita molt visible i identificable al terme.
Estat de conservació:
Se'n té bona cura.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: DA05 denominació: Cabana de cal Guerxo

data: 08/02/07

Localització:
Situada al límit del terme, a la dreta del camí de Mafet a les Puelles. A la partida de Serrallonga.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 343444 M

Y- 4630342 M

Descripció:
- tipologia:
Cabana agrícola, d'un sol vessant
- estructura
Parets de càrrega de pedra, lligada amb morter de guix, delimiten un espai rectangular i sostenen
l'embigat sobre el que hi ha la teulada que és d'un sol vessant, que és la característica per la que s'ha
posat aquí.
- elements arquitectónics:
És d'interès l'utilització de la pedra per a fer els brancals i la llinda de la porta d'accés. També ho és en
la utilització de les parets especialment en les zones cantoneres. L'altre element natural interessant, és
la utilització de la fusta per a fer les portes i porticons de les obertures.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construcció pròpia del segle XIX. Inicialment fou una cabana de dimensions més reduïdes i que
s'amplià, amb pedra, per la cara sud. Més posteriorment, a mitjans del segle passat, se li feu un
arranjament amb totxo.
Estat de conservació:
Es manté en un estat força acceptable. S'ha triat com a prototipus de cabana sobre crugies i d'un sol
vessant.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: HA01 denominació: Forn de guix

data: 04/02/05

Localització:
A la dreta del camí que de Sant Salvador de Rocabertí condueix a mas Palau. A la sortida del poble.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 343229 M

Y- 4633577 M

Descripció:
- tipologia:
Construcció rural preindustrial.
- estructura
Dues cavitats, pretesament circulars i a l'interior d'un marge, servien per a la cocció, a altes
temperatures, de pedres de guixera. En l'espai petit s'hi posava la llenya i en el gran, ben col·locades,
s'hi amuntegaven les pedres.
- elements arquitectónics:
El primitivisme és la nota més destacada. La base de la cavitat més gran està excavada a la terra i per
damunt, amb fileres mínimament estructurades, s'inicia un apropament que culmina amb una falsa
cúpula. De construccions, amb aquesta tècnica, no n'abunden, o no en queden, massa. Les portes són
matusseres, però interessants, especialment, l'arc carpanell, aconseguit amb dovelles de pedra. També
és d'interès el doble arc de mig punt de l'obertura més petita, fet amb el mateix sistema.
Dades històriques:
- època i valoració:
Es tracta del sistema tradicional d'obtenció de guix per a la construcció, per allisar parets, per fer solers i
per fer morter. Aquesta construcció podria remuntar-se al segle XVIII.
Estat de conservació:
No s'utilitza i està deixat, però es manté sòlid perquè està ben construït.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: LA01 denominació: Casilla del Canal, número 11.

data: 14/12/04

Localització:
Agramunt. Ubicada al marge dret del Canal d'Urgell i a l'entrada de la població.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341797 M

Y- 4628425 M

Descripció:
- tipologia:
Habitatge pels guardes del manteniment del Canal. El model d'edifici, es repeteix a trams regulars del
Canal.
- estructura
Planta lleugerament rectangular. Parets de càrrega fetes de pedra i les finestres i les cantoneres estan
ornamentades amb maó. Coberta de teula àrab, de doble vessant i lleugerament inclinades. Carener
perpendicular a l'eix de simetria de la façana.
- elements arquitectónics:
La regularitat del pedram del mur, la clara distinció exterior dels dos pisos i el marcat ràfec que
acompanya la coberta. És molt típic de les casilles del canal la fornícula de mig punt sobre la finestra
central del pis i que s'emprava per a numerar cada edificació.
Dades històriques:
- època i valoració:
Contemporània a la construcció del Canal que fou inaugurat el 1862. Al cos inicial se li han anat
adossant alguns elements com coberts o magatzems.
Estat de conservació:
Aquesta construcció, com qualsevol altra dels que he vist en el terme municipal, estan en bon estat de
conservació i qualsevol d'elles es interessant protegir-la com un model que són d'una funció i d'una
manera de garantir el funcionament regular del Canal.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: LA02 denominació: Hort del Segle

data: 13/12/04

Localització:
A l'esquerra de la carretera C-14 d'Agramunt, direcció Artesa de Segre.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341360 M

Y- 4628567 M

Descripció:
- tipologia:
Construcció agrícola pròpia d'èpoques d'agricultura mixta. Podien arribar a ser llocs d'esbarjo.
- estructura
Parets de base de pedra seca, es continuen amb tàpia encofrada i amb un acabament de teula, clouen
un ampli espai rectangular.
- elements arquitectónics:
Ultra l'anclatge dels carreus irregulars, els marcs de pedra tallada i la llinda de la porta d'accés, en
ressaltaria l'acabament amb tàpia i teula, que salvaguarda el mur
Dades històriques:
- època i valoració:
La forma de construir el mur és pròpia del segle XVIII i XIX. Del diari dels viatges fets per Catalunya es
dedueix que Francisco de Zamora, a finals d'octubre de 1788, passà per Agramunt i s'interessà per
l'hort i el jardí, proper a la població, de don Pedro de Gomar. Aquest hort podria ser similar a aquell i el
nom li prové de que el propietari és el mateix de la botiga "el Siglo".
Estat de conservació:
Les parts de mur que mostren les fotografies són prou fermes. La part de ponent, en canvi, s'està
erosionant. Podria servir com a exemple de com la gent adinerada, en un temps, entengué la integració
a la natura.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: LA04 denominació: Monòlit oratori.

data: 01/02/05

Localització:
A la part nord de Mafet. A la partida de la Causa Pia i a la dreta del camí del bosc.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341108 M

Y- 4631488 M

Descripció:
- tipologia:
Monument de caire votiu i religiós
- estructura
Damunt d'un pedrat, que s'hi aixecat una base o peanya, esglaonada, que finalitza amb una cornisa
molt senzilla. Per damunt s'hi situa una fornícula de traç clàssic, que finalitza amb la simulació d'una
coberta a dues aigües.
- elements arquitectónics:
Tota la peça és de pedra treballada i s'aixeca damunt un colossal roquer.
Dades històriques:
- època i valoració:
Monòlit votiu aixecat l'any 1763. La memòria popular diu que fou erigit per un home que, anant a cavall,
es veié sorprès per l'atac de dos llops. Malgrat caigué del cavall, miraculosament, salvà la vida. Aquest
monòlit voldria rememorar aquell fet.
Estat de conservació:
Es manté perquè és de pedra però han desaparegut tant la imatge com la reixa que la custodiava. Una
part de la fornícula està escrostronada.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: LA05 denominació: Bassa del Torres

data: 08/02/07

Localització:
A la part nord del poble de Mafet. A la dreta del camí del Bosc i a la partida de la Causa Pia
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341216 M

Y- 4631518 M

Descripció:
- tipologia:
Construcció hidràulica i agrària. És la conjunció d'una bassa i d'un hort.
- estructura
Conjunt format per dos espais que convergeixen en les seves funcions. La bassa és un desnivell
natural, a l'aire lliure i argilós que amb parets de pedra, en alguns trams, l'adequaren per a captar i per a
retenir l'aigua de la pluja. Per sota hi ha l'hort delimitat per parets de pedra i de tàpia.
- elements arquitectónics:
Pel que fa a la bassa cal destacar els trams de pedra escairada, malgrat que sols s'intueixen darrera
l'impermeabilització de ciment. Cal ressaltar les escales de pedra, que servien per accedir al fons quan
el nivell de l'aigua era baix. La paret més interessant de l'hort és la que està en contacte amb la bassa.
En primer lloc mostra una gran arcada de punt rodo, i al terra hi resten encara els regatons per on
circulava i es distribuïa l'aigua per a regar l'hort.
Dades històriques:
- època i valoració:
Bassa que era de propietat particular i per les formes de les parets és pot suposar que és força antiga.
Es posa com a exemple d'una combinació força singular.
Estat de conservació:
Es troba en estat de runa. No s'hi fa cap actuació de manteniment.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: LA06 denominació: Cobert del Jounou

data: 08/02/07

Localització:
A l'esquerra de la carretera d'Agramunt a les Puelles. Partida de Serrallonga
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 343364 M

Y- 4629224 M

Descripció:
- tipologia:
Cobert agrícola-ramader.
- estructura
Parets de material prefabricat cobreixen i delimiten una planta rectangular. La coberta és d'uralita i a
dues vessants amb molt poc pendent. L'única portalada d'accés és metàl·lica i de dues fulles.
- elements arquitectónics:
Construcció que es sustenta amb pilars, encavallades, armadures de coberta i les parets, també de
plaques prefabricades, tanquen hermèticament. Tot el material és modern i de ciment.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construïda l'any 2004. Es proposa com a prototipus i exemple dels mètodes constructius actuals, en
comparació amb els antics.
Estat de conservació:
S'utilitza i està en perfecte estat de conservació.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: LA20 denominació: Granges de Remei Solans

data: 13/02/07

Localització:
A Mafet. A la partida del Reguer i a la dreta del camí de Mafet a Balaguer.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 340263 M

Y- 4629439 M

Descripció:
- tipologia:
Granja de tosinos d'engreix.
- estructura
Les naus són de planta rectangular, amb una base de ciment i les parets de càrrega de rajol. Les
cobertes són de dues aigües i amb material aïllador modern. Grans finestrals rectangulars és situen de
forma regular al llarg de les naus.
- elements arquitectónics:
Les parets de totxo, sobre ciment, materials aïllants, portes i finestres de materials moderns. Amb tot,
els elements més innovadors i actualitzats es troben a l'interior de les naus.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construcció feta en etapes, durant el segle XXI. La darrera nau és construí l'any 2006. Es proposa com
un exemple de les formes constructives ramaderes més modernes.
Estat de conservació:
En ple rendiment i activitat.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: LA21 denominació: Cobert de cal Martorell

data: 13/02/07

Localització:
Mafet. A la partida de Roquetes i a la dreta del camí de Mafet a Balaguer.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 340263 M

Y- 4629535 M

Descripció:
- tipologia:
Cobert agrícola.
- estructura
Parets de càrrega de maó delimiten un llarg espai rectangular. La coberta és d'uralita, de dues aigües i
amb poc pendent. Està construïda a trams que els lliguen unes barres de ferro. Disposa d'una sola
obertura que és la gran portalada d'accés.
- elements arquitectónics:
Les parets de maó i les ancavallades de ciment que sustenten la coberta són els elements més
interessants. També cal remarcar la portalada metàl·lica de dues fulles.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construcció pròpia de finals del segle XX. S'ha posat aquí, com a exemple de la forma de construir
coberts als anys noranta.
Estat de conservació:
S'utilitza i es mostra sòlida i endreçada.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: PA01 denominació: la Torreta

data: 01/02/05

Localització:
A la zona de ponent de Montclar, prop del camí del Clot del Pau. A la serra de la Torreta.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 336843 M

Y- 4635009 M

Descripció:
- tipologia:
Monument commemoratiu i indicatiu.
- estructura
Aquest monòlit, fet de pedra lligada amb ciment i les cantoneres i algunes filades de maó, s'erigí com en
commemoració de la construcció del túnel del canal d'Urgell i es construí, sembla, al punt central que
ocupa la meitat del trajecte de dit túnel.
- elements arquitectónics:
Amb pedres de dimensions considerables és feu una base quadrada que disminueix en alçada. Les
arestes del pilar són de maó per a deixar-les més endreçades i s'hi fan trams amb bandes de maó, que
contrasten amb el colors de les pedres. Finalitza en una clara forma piramidal.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construcció de finals del segle XIX i té una significació interessant des del punt de vista tradicional i
disposa d'una posició no menys interessant en el paisatge.
Estat de conservació:
Mostra signes de que s'està derrocant per l'element més feble: el maó.
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inventari tipològic de construccions en sòl no urbanitzable
ref: PA02 denominació: Ull del Canal d'Urgell: Mina de Montclar

data: 01/02/05

Localització:
Al sud-est del terme de Montclar. Prop del camí de Pradell i a la partida del Toll Ferrós.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 336797 M

Y- 4632958 M

Descripció:
- tipologia:
Construcció d'enginyeria hidràulica de gran importància econòmica i històrica.
- estructura
Un túnel de cinc quilòmetres de llarg creua la serra de Montclar per tal de mantenir el nivell per una
circulació fluida de l'aigua del Canal d'Urgell.
- elements arquitectónics:
La sortida, en un terreny escabrós, la Mina de Montclar mostra una arcada de volta de punt rodó. Tot el
tram fou excavat a pic i pala i és de suposar que manté, en tot el trajecte, la mateixa forma o una de
similar.
Dades històriques:
- època i valoració:
Construcció hidràulica realitzada a mitjans del segle XIX. El Canal d'Urgell s'inaugurà l'any 1862.
Estat de conservació:
En perfecte estat, degut al constant manteniment i a la cura que se'n té.
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