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Bancals

Murs i empedrats

Padrins i padrines

Quan un vessant d’una muntanya
era molt dret, per tal que els
animals poguessin pujar amb la
càrrega es traçaven un seguit de
revolts per aconseguir que el
camí no fos tan pendent i que
l’animal pogués pujar. D’aquests
revolts se’n diuen marrades.

Quan es volia conrear un terreny
en concret i aquest era amb
pendent es construïen els bancals: trossos de plana limitats per
marges de pedra seca que donen
l’efecte d’esglaons. L’objectiu en
tot moment era el d’aprofitar el
màxim les zones de conreu.

Construccions típiques de l’entorn rural de separació o contenció construïdes a partir de pedres
encaixades sense l'ús de cap
tipus d'argamassa per unir-les,
només sorra seca per acabar
d'omplir els buits que hi puguin
quedar.

Els padrins i padrines han viscut
una vida relligada a l’entorn i al
territori: ells són els nostres ulls a
aquell passat que és present en
el paisatge que veiem avui en
dia. Gràcies al seu record podem
entendre com s’ha configurat
aquest paisatge.
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Prats de dall

Mola

Voluntaris i voluntàries

Carro, Ruc, Tractor

Un prat és una formació vegetal
formada només per plantes herbàcies, o sigui, una comunitat
vegetal formada només per
herba. Un prat de dall és aquell
tipus de prat destinat a ser dallat i
del qual s'aprofita l'herba per
utilitzar-la com a aliment per al
ramat estabulat.

Edifici construït amb la pedra
típica de la zona que antigament
havia sigut un molí fariner o molí
bataner i que sovint van ser transformats, posteriorment, en moles
hidràuliques per abastar de llum
els pobles del voltant.

Gràcies a la feina realitzada pels
voluntaris i voluntàries que any
rere any venen a aquest indret a
fer tasques de recuperació i
manteniment de camins la Vall de
Siarb conté una xarxa de camins
per on passejar-hi, gaudir de la
natura i accedir al conjunt de
patrimoni cultural i natural.

Els tres elements que han ajudat
als éssers humans a proveir-se de
menjar han estat els animals de
càrrega (els rucs) i vehicles de
tracció, primer, el carro i, posteriorment, el tractor. Els camins
també s’han configurat segons la
necessitat que l’animal, el carro o
el tractor pogués passar per
aquell camí en qüestió.
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