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RUTA 3 DE L’ARBOÇ (Baix Penedès)

Ruta situada 
en el munici-
pi de l’Arboç 
(Baix Pene-
dès). S’hi arri-
ba per la ca-
rretera N-340. 
A l’Avinguda 

dels Herois de 1808 núm. 58, just 
on hi ha la Plaça de la Roca, hi ha 
un plafó i el pal indicador de la 
Ruta 3. És el punt A d’inici de la 
ruta.
Aquesta ruta té aproximadament 
uns 6,5 km, i bona part passa 
pels voltants d’una gran pedre-
ra de carbonat de calç, que poc 
a poc va devorant el bosc i totes 
les barraques de pedra seca que 
troba en el seu camí. És una ruta 
forca planera però amb un des-
nivell important a la meitat de 
l’itinerari, que permet veure 14 
barraques de pedra seca, de les 
quals solament 10 es conserven 
en força bon estat i la resta estan 
molt malmeses o ensorrades. Un 
cop s’arriba al cim de la pedrera 
es pot veure una gran panoràmi-
ca de l’Alt i el Baix Penedès, no en 
va, aquest és el punt més alt del 
terme municipal de l’Arboç, amb 
197 metres.
A tocar la ruta i la pedrera, en 
l’indret conegut com l’Aguilar, 
hi ha quatre construccions fe-
tes amb pedra seca de significat 

enigmàtic, que s’assemblen a les 
quilles de les barques cap per 
avall, i que també corren el perill 
d’ésser engolides per la pedrera.
Des del punt A d’inici de la ruta, 
seguir pel carrer del Metge Mi-
quel Pare i Ferran i el Camí de 
Clariana, que està cimentat, di-
recció SE, seguint l’itinerari mar-
cat en groc, fins al Camí Moliner, 
en aquella cruïlla es pot contem-
plar una antiga creu de pedra, co-
neguda també com Creu de Ter-
me, cal agafar cap el camí de la 
dreta, també cimentat i seguir les 
indicacions dels pals que es van 
trobant durant la ruta. Durant 
l’itinerari hi ha 4 barraques de 
pedra seca, que estan ensorrades 
o molt malmeses, marcades en el 
plànol amb una icona blava amb 
els números següents: 
34, W-6841 (ensorrada);  32, 
W-6710 (molt malmesa);  30, 
W-6709 (molt malmesa) i  26, 
W-6716 (ensorrada).
També hi ha 10 barraques, totes 
catalogades a Wikipedra,  que es 
conserven en força bon estat, in-
dicades en el plànol amb els nú-
meros en vermell :
1, W-6840 (X: 382983 Y: 
4567824);   2, W-6842 (X: 383389 
Y: 4568060);  3, W-6711 (X: 
383479 Y: 4567940);  4, W-6705 
(X: 383182 Y: 4567624);  5, 
W-6706 (X: 383185 Y: 4567650);  

6, W-6708 (X: 383304 Y: 
4567684);  7, W-1651 (X: 383458 
Y: 4567574);  8, W-1650 (X: 
383607 Y: 4567517);  9, W-1646 
(X: 384415 Y: 4567934);  10, 
W-7093 (X: 384322 Y: 4568056). 
Tornar a la vila de l’Arboç, pel 
Camí de la Costeta fins el punt B 
que és el final de la ruta.

NOTES: 
1) Les coordenades indicades són 
en UTM ETRS89.
2) La ruta es pot seguir per Wi-
kipedra (http://wikipedra.catpai-
satge.net) i també amb la nova 
aplicació “Pedra Seca” per a mò-
bils:
Android:https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
ionicframework.wikipedra
i O S : h t t p s : / / i t u n e s . a p p l e .
c o m / e s / a p p / p e d r a - s e c a /
id1207666561?l=en&mt=8
3) És recomanable acompanyar la 
ruta amb el llibre “Les barraques 
de pedra seca de l’Arboç”, que es 
pot trobar a l’oficina d’Informació 
i Turisme de la Casa de Cultura (c. 
Major, 37 de l’Arboç), a fi de tenir 
més detalls.
Informen: Ramon Artigas i Ro-
bert Rovira, membres del Drac 
Verd de Sitges    (dracverd.catpai-
satge@hotmail.com)

1, W-6840 (X: 382983 Y: 4567824)                                                         2, W-6842 (X: 383389 Y: 4568060)

3, W-6711 (X: 383479 Y: 4567940)                               4, W-6705 (X: 383182 Y: 4567624)
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5, W-6706 (X: 383185 Y: 4567650)  6, W-6708 (X: 383304 Y: 4567684)

7, W-1651 (X: 383458 Y: 4567574)                                                 8, W-1650 (X: 383607 Y: 4567517)

9, W-1646 (X: 384415 Y: 4567934)                                          10, W-7093 (X: 384322 Y: 4568056)

Creu de terme cruïlla camí de Clariana - camí Moliner


