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INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Collbató sempre ha tingut present la 
voluntat de conservar el ric paisatge agro-forestal que 
es troba entre el nucli urbà i el peu del massís. 
Aquesta voluntat es manifesta en l’encàrrec del 
Projecte de consolidació dels camins i marges de la 
zona de la vinya nova de l’arquitecte Josep Mora 
Castellà el novembre del 2003. En el citat projecte i 
com a concepte general, es destacava el fet de 
l’increment de la superfície dels murs a restaurar, el 
que indica la progressiva degradació de l’espai i 
l’encertada necessitat d’intervenció. Amb els ajuts als 
espais protegits de la Generalitat de Catalunya entre 
els anys 2006 i 2008 es van restaurar diversos murs 
de pedra en sec d’aquests camins.  
Malgrat que els trams restaurats es troben en perfecte 
estat hi ha alguns trams antics que s’han anat 
desmuntant i que ha calgut restaurar.  
L’objectiu de la restauració és la millora de l’estat dels 
camins, la qualitat del paisatge i potenciar el refugi 
faunístic que suposa la pedra en sec. 
 

 

Cal precisar que aquests camins coincideixen amb el 
punt de contacte del municipi de Collbató amb el Parc de 
Montserrat. 
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ACTUACIONS REALITZADES 

La confecció de murs en pedra seca és un sistema constructiu, que prové de molt antic, i que a 
Catalunya s’ha utilitzat ordinàriament en el món rural. A la darrera meitat del segle XX però, la tècnica 
de la pedra seca es va anar deixant d’utilitzar fins a convertir-se en un treball extraordinari. La 
principal raó de la disminució del treball en pedra seca obeeix, a més dels costos, a la creença que 
mitjançant l’ús de ciment i formigó s’obtenen millors resultats a nivell de solidesa i resistència. Els 
murs de pedra seca però, són un sistema constructiu amb unes propietats de gran interès que el fan 
insubstituïble per cap altra tècnica. Entre els seus avantatges respecte altres tècniques similars en 
destaquen la seva permeabilitat i plasticitat i el seu paper ambiental. 
 
Cal tenir present que els murs presents a la zona tenen dues tipologies: 

a) Murs molt antics fet dels còdols del mateix terreny, que es mantenen de forma continua ja que 
no presenten estabilitat i per tant que ara es van desmuntant. 

b) Murs posteriors, probablement del segle passat amb material i tècnica constructiva més 
elaborada. Aquest ha estat el referent pels murs nous que s’han creat. 

 
 
Actuacions en el camí de Vinyanova. 
 
Mur 1  

Descripció Amidaments m 
longitud 4,3 
Alçada 2,4 

Superfície 10,32 
 

 

  
 
 
Per a fer un mur de pedra seca cal realitzar un fonament  i el mur ha de tenir una inclinació  segons 
el sòl que ha d’aguantar. Les pedres de la base han de tenir un major volum que es redueix a mesura 
que s’aixeca el mur. Les pedres s’han d’adobar  traient les irregularitats en els laterals per tal que 
s’assentin bé. Aquest treball, si s’escau, també es fa a la cara frontal. La part interior del mur o entre 
murs, s’omple amb el reble , pedreny de petita dimensió que consolida el mur i facilita el drenatge de 
les aigües. Aquest es un element bàsic per a l’estabilitat futura del mur i acostuma a tenir un gruix 
d’entre dues vegades el gruix del mur de pedra i fins a un metre. En cas de fer un mur en continuació 
d’un altre, cal fer una capginya  per evitar efectes al nou mur si se n’asbaldrega el vell. 
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Mur 2  

Descripció Amidaments m 2 
longitud 1,8 
Alçada 2 

Superfície 3,6 
Longitud addicional 1,8 
Alçada addicional 2 

Superfície addicional 3,6 
Superfície Total 6,4 

 

 

  
 
 
Mur 3 
Dos trams força propers desmuntats 

Descripció Amidaments m 2 
Longitud 1 1.2 
Alçada 1 1.5 

Superfície 1 1.8 
Longitud 2 1 
Alçada 2 1.5 

Superfície 2 1.5 
Superfície Total 3.3 
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Mur 4 

Descripció Amidaments m 2 
Longitud 1,4 
Alçada 1,3 

Superfície 1,82 
 

 

  
 
Les principals característiques d’un marge de pedra seca són: 

 

 
Fonaments  basats amb la col.locació de 
roques de més tamany a la base. 

Lleugera inclinació  interior per aguantar 
el pes de la terra. 

Reble  per assentar les pedres i permetre 
un correcte drenatge de les aigües. 

Pedra adobada per millorar la part frontal 
i assegurar un màxim assentament. 

Coronament variable segons l’ús de la 
part superior del mur. 
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Mur 5 VN 
Descripció Amidaments m 2 
Longitud 2 
Alçada 1,4 

Superfície 2,8 
 

 

  
 
 
 
Mur 6 VN 
Dos trams força propers desmuntats. 

Descripció Amidaments m 2 
Longitud 1 2.2 
Alçada 1 1.6 

Superfície 1 3.52 
Longitud 2 3.5 
Alçada 2 1.6 

Superfície 2 5.6 
Superfície Total 9.12 
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Mur 7 VN 

Descripció Amidaments m 2 
Longitud 7,6 
Alçada 2 

Superfície 15,2 
 

 

  
 
 
 
Mur 8 VN 

Descripció Amidaments m 2 
Longitud 4,2 
Alçada 1,6 

Superfície 6,72 
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Nous murs. Actuacions complementàries en el camí de l’alzina. 
 
1. Recuperació de dos trams on un vehicle ha impactat i el mur esta sencer però desmanegat. 
 

   
 
 
2. Consolidació dels murs del mateix camí enllà de l’alzina: Recuperar el mur de la part superior i fer 
un nou mur per consolidar el gir tal com està fet a l’altre banda del camí. 
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PARAULES CLAU :  pedra en sec,  restauració camins. 
 
TÈCNIQUES APLICADES :  treballs de pedra en sec. 
 

 


