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RUTA 5 DE L’ARBOÇ (Baix Penedès)

Ruta situada 
en el municipi 
de l’Arboç (Baix 
Penedès). S’hi 
arriba per 
la carretera 
N-340 i a la ro-

tonda situada en el Km. 1199,8 
prendre la carretera TP-2124 de 
Banyeres del Penedès fins a tro-
bar una altra rotonda a uns 200 
m. i girar a l’esquerre pujant pel 
Camí del Cementiri fins a la Plaça 
de la Badalota,  llavors cal baixar 
per l’Avinguda Jacint Verdaguer 
fins a trobar l’encreuament del 
Camí de l’Arboç al Papiol (a sota 
La Giralda). Aquí es troba el pal 
indicador d’inici de la ruta (punt 
A).
Aquesta ruta, molt planera, que 
té aproximadament uns 7,9 Km,  
passa per entremig de vinyes i 
sembrats i permet veure 12 ba-
rraques de pedra seca, de les 
quals una té 70 anys, 8 es conser-
ven força bé i 3 presenten ende-
rrocs més o menys importants.
En aquesta Ruta hi ha una variant, 
també indicada degudament amb 
els pals, que té uns 1.200 metres 
aproximadament de recorregut. 
S’agafa al costat d’una estació 
de control d’Adif i segueix cap el 
bosc del Pont de Ferro i un cop allí 
agafa el camí medieval que anava 
de Les Masuques a Banyeres del 

Penedès, passant pel Papiol, lloc 
molt important pel seu passat 
medieval i a on hi ha una capella 
dedicada a Sant Ponç i les restes 
d’una torre o castell de vigilància 
que presenta “opus spicatum”
Des del punt A d’inici de la ruta, 
baixar pel Camí de l’Arboç al Pa-
piol, creuar la carretera de Ban-
yeres (TP-2124) i seguir l’itinerari 
marcat en blau i les indicacions 
dels pals que es van trobant al 
llarg de la ruta. Les 12 barraques 
que es poden veure, totes catalo-
gades a Wikipedra, estan indica-
des en el plànol amb els següents 
números en vermell :
1, W-5593 (X: 382946 Y: 4570524) 
de construcció moderna, té la data 
de la seva construcció a la llinda 
del portal (1949);  2, W-5592 (X: 
382204 Y: 4571505);  3, W-5591 
(X: 382229 Y: 4571409);  4, 
W-5590 (X: 381911 Y: 4571413);  
5, W-5589 (X: 382188 Y: 4571139);  
6, W-5582 (X: 382204 Y: 4570738) 
important enderroc al lateral 
dret;  7, W-5581 (X: 382019 Y: 
4570583) encastada dins una 
paret;  8, W-5587 (X: 382314 
Y: 4570661) enderroc molt im-
portant;  9, W-5586 (X: 382307 
Y: 4570626);  10, W-5585 (X: 
382380 Y: 4570548);  11, W-5584 
W (X: 382479 Y: 4570557) i final-
ment la barraca  12, W_5583 (X: 
382535 Y: 4570484) amb el sostre 

enderrocat i cobert amb uralites.  
Un cop vistes les barraques tor-
nar pel Camí de l’Arboç a Lletger, 
cap al centre de la Vila, seguint 
l’itinerari marcat fins a trobar la 
carretera TP-2124 i seguir-la fins 
a la rotonda d’entrada al poble, 
on finalitza la ruta (punt B). Es 
pot tornar al punt A, seguint per 
l’Avinguda Jacint Verdaguer. 

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 
informació més detallada.

Informen: Ramon Artigas i Robert 
Rovira, membres del Drac Verd de 
Sitges    (dracverd.catpaisatge@
hotmail.com)

1, W-5593 (X: 382946 Y: 4570524)   2, W-5592 (X: 382204 Y: 4571505)              3, W-5591 (X: 382229 Y: 4571409)
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         4, W-5590 (X: 381911 Y: 4571413)                 5, W-5589 (X: 382188 Y: 4571139)                              6, W-5582 (X: 382204 Y: 4570738)         

                 7, W-5581 (X: 382019 Y: 4570583)                    8, W-5587 (X: 382314 Y: 4570661)                    9, W-5586 (X: 382307 Y: 4570626)                          

            10, W-5585 (X: 382380 Y: 4570548)                    11, W-5584 W (X: 382479 Y: 4570557)         12, W_5583 (X: 382535 Y: 4570484)


