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1. INTRODUCCIÓ 

L'abundància de construccions de pedra seca al terme municipal de Vistabella és visiblement notòria, 
encara que no hi havia dades registrades de l'abast d'esta abundància. Els primers anys del segle XXI es va a 
fer un inventariat de casetes i refugis integrats de tot el terme municipal per part de l'Associació Cultural 
“Grèvol”, encara que este treball no estava complet per mancança de certes dades concretes a les fitxes, 
com la ubicació mitjançant coordenades geogràfiques. De tota manera, este inventariat, donada la seua 
rigorositat, ha servit de referència contínua per al treball de catalogació que ara es presenta. El treball de 
camp que ha servit de base per l'el·laboració d'este catàleg fou iniciat uns anys enrere per l'associació 
Grèvol de Vistabella del Maestrat. Aquell inici de catàleg, amb el vist i plau de la corporació municipal, ha 
sigut revisat, actualitzat I ampliat mitjançant un treball de camp complementari desenvolupat per Ivana 
Ponsoda Revert i coordinat per Juan A. García-Esparza.  
 
Evidentment, no totes les construccions recollides a l'inventari han sigut seleccionades, per motius diversos 
com l'estat d'avançat deteriorament, la seua complicada accessibilitat o la nul·la singularitat de l'element. 
Per altra banda, s'han localitzat noves casetes o refugis integrats que no hi formaven part de l'inventari, 
algunes d'elles incorporades ara al catàleg. Tampoc no s'havien tingut en compte altre tipus d'elements, 
diferents de les casetes o els refugis integrats, com els pous, aljubs, paviments, marges o parets, per posar 
alguns exemples, els quals han passat a formar part del catàleg, en els casos que s'ha considerat oportú, 
segons els criteris de selecció. S'ha procurat incloure la gran diversitat d'elements i solucions existents. 
 
A les fitxes individuals de cada element, s'hi reflecteix el motiu o motius pels quals és incorporat cada 
element al catàleg, seguint els criteris concrets de selecció que ara es detallaran. Esta informació es 
reflecteix a l'apartat de la fitxa: “Singularitat excepcional”, amb certa simplificació. 
 
Primer que res, cal entrar en major concreció respecte a dos conceptes que són molt emprats en les fitxes 
del catàleg: Zona d'interès i Conjunt arquitectònic. Una Zona d'interès és una àrea geogràfica, més o menys 
delimitada, que conté certes característiques que es consideren d'interès per diversos motius. 
Majoritàriament, els motius estan relacionats amb les construccions de pedra seca, bé per l'existència 
d'abundants elements a la zona, bé per altres motius, com la vinculació amb masos, vies pecuàries, 
carreteres o senders. En casos molt concrets, la zona d'interès es delimita per motius paisatgístics o 
territorials, com el tossal de l'Hostal o el de l'Alforí, que conformen una entitat amb caràcter propi. Un 
Conjunt arquitectònic es defineix per l'agrupació de diversos elements de pedra seca que conformen una 
entitat, on estos elements no s'agrupen sense motiu, sinó que cadascun d'ells forma una part indispensable 
del conjunt. Normalment es formen amb una funció concreta, com és el cas del conjunt arquitectònic del 
Mas Cremat, del qual formen part tres casetes, un comptador i parets de tancament, per tal de conformar 
un recinte vinculat a funcions ramaderes. 
 
Les referències a la ubicació d'elements auxiliars, propers a l'element catalogat, que identifiquen la seua 
situació amb conceptes com dreta/esquerra o davant/darrere, sempre vénen referides a la posició de 
l'observador situat de cara a l'obertura d'entrada de l'element, mirant de cara a ell. 

2. METODOLOGIA I CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Els criteris genèrics per a la selecció dels elements han sigut els següents: 
 

• Bellesa de l'element o de l'entorn, que és una característica prou genèrica i subjectiva, però 
compartida per la major part dels habitants de Vistabella. Els exemplars que hi contenen esta 
característica pertanyen a variades tipologies, però comparteixen una integració amb el seu entorn 
indiscutible. 

• La qualitat constructiva de l'element, donat el seu caràcter d'obra ben executada i, en molts casos, 
la seua pervivència en el temps. També s'inclouen ací exemplars que contenen certs detalls 
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constructius que afavoreixen la seua estabilitat estructural, com certes inclinacions dels paraments 
exteriors o detalls de l'execució de llindars, en clara resposta a un dels majoritaris problemes dels 
llindars simples de lloses. 

• Existència de certs detalls constructius en l'element, no habituals en estes construccions, que 
milloren la seua estabilitat, permeten el seu major aprofitament o simplement són curioses formes 
de resoldre el detall.  

• Presència d'elements interiors o exteriors en l'exemplar, que tenen un caràcter singular, no gens 
habitual, com poden ser les gateres o finestres de vigilància.  

• Pertinença a conjunt arquitectònic singular o a zona d'interès. 
• Emplaçament en zona paisatgística o amb caràcter propi, on l'element forma part de l'entorn i 

contribueix a donar-li caràcter. 
• Emplaçament en zones privilegiades del terme on les visuals són amples i llunyanes, conformant 

una visió general de la topografia del terme, pràcticament, este criteri s'aplica exclusivament, al 
tossal de l'Hostal. 

• Emplaçament en camí, sender, via pecuària, rambla o carretera, sempre que estos eixos lineals 
tinguen caràcter propi dins el municipi, com és el cas del camí antic GR7 (antic Camí Real de 
Barcelona), certes vies pecuàries, la Rambla del Pla o la carretera d'accés a Vistabella (CV-170). 

• Existència de proporcions o mides en l'element que, de manera clara, no segueixen les pautes més 
habituals en estes construccions, presentant alteracions que no afecten la seua estabilitat i es 
converteixen en una singularitat. 

• Inclusió en tipologies representatives. Donada la seua abundància en el territori, suposen un bon 
exemple de la construcció típica del municipi. Estos casos es donen quasi exclusivament en casetes 
i s'ha procurat incloure la major part d'elements representatius, si pot ser, acompanyats d'altres 
criteris de selecció. 

• Conformació de tipologies singulars que pràcticament són úniques i exclusives al terme municipal, 
les quals s'inclouen al catàleg en quasi tots els casos. Les tipologies singulars fan referència a la 
tipologia de l'element en general, però també s'han seleccionat elements que presenten tipologies 
singulars de cobertes, paraments, remats, llindars o entrades, encara que la tipologia general a la 
qual pertanyen siga l'habitual. 

• Abundància d'exemplars a la zona. Els elements que conformen esta abundància en una zona 
determinada solen pertànyer a alguna zona d'interès i s'han inclòs quasi tots els exemplars que hi 
existeixen a la zona, independentment que tinguen altra singularitat o no. 

• Existència d'una varietat i diversitat notòria d'elements, pròxims a l'exemplar catalogat, que 
conformen una mostra de diversitat de tipologies en una zona limitada. Solen formar part dels 
terrenys adscrits al mas. 

• Construcció de l'element amb un tipus de pedra singular o de dimensions no habituals. Hi ha poca 
varietat de roques al terme (pràcticament tot el subsòl està conformat per pedra calcària “pedra 
blava”, compacta i prou irregular), per això esta característica s'entén com excepcional. 

• Construcció de l'element o de part d'ell amb aparells singulars. Esta qualitat es troba, 
fonamentalment, en paraments verticals o en paviments. 

• Evolució, bon estat de conservació o ús actiu de l'element, que suposa una creixent revalorització 
dels elements de pedra seca al terme, sobretot per part dels seus habitants. 

 
 
El terme municipal de Vistabella presenta una divisió territorial en 9 partides, les quals tenen una 
rellevància important en la realitat municipal del terme, per això s'ha volgut reflectir esta realitat en 
l'estructura del catàleg. A la fitxa de cada element, en l'apartat “Codi d'identificació” es determina la 
numeració de l'element amb una lletra, que correspon a la identificació de la partida on se situa, més un 
número, relatiu a l'element concret, identificat dins la partida.  
 
A l'inici d'este catàleg es mostren els plànols de cada partida, on s'identifiquen les zones d'interès que 
inclou cadascuna, de manera que es pot observar l'abast i situació de cada partida i les zones d'interès que 
s'hi troben incloses en ella.  
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3. DISPERSIÓ I LOCALITZACIÓ 

A continuació es nomenen les partides, relacionant-les amb la lletra identificativa inclosa a la fitxa, i es 
defineixen les zones d'interès que inclou cada partida, amb l'assignació d'una numeració pròpia que les 
localitze als plànols: 
 
 

• A: El Boi 
• 01 El Collao 
• 02 Mas de Baix 
• 03 Mas de Birlata 
• 04 Mas de Capote 
• 05 Mas de Campos 
• 06 Mas Cremat 

• B: Pla Avall 
• 07 Mas La Solana 
• 08 GR7 El Collao 
• 09 Escola de Camp 
• 10 Mas del Tossalet 
• 11 Mas Joan dels Ous 
• 12 Mas de Tòfol 
• 13 Mas de Celades 
• 14 El Quinyó 
• 15 Pou de Gua 

• C: Bustals 
• 16 La Solaneta 

• D: Foia d'Ores 
• 17 Barranc de Ferradures 
• 18 Casetes vora carretera 

• E: Navades 
• 19 Tossal de l'Hostal 
• 20 GR7 Randera 
• 21 GR7 Mas de Salvador 

• F: Pla Amunt 
• 22 Les Caputxeres 
• 23 Tossal de l'Alforí 

• G: Assor 
• 24 La Ribagrossa 

• H: Penyagolosa 
• 25 Mas del Zurdo 

• I: Poble 
• 20 GR7 Randera 
• 26 La Costera 
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4. EIXOS VERTEBRADORS I ZONES D’INTERÉS 

Per últim, cal deixar constància de l'existència de tres zones i de tres eixos lineals existents al municipi de 
Vistabella, que aglutinen la major part de les construccions de pedra seca del terme i que es presenten com 
zones de gran interès de cara a futures lleis de protecció del patrimoni, creació de rutes turístiques o 
qualsevol altra iniciativa que puga fer referència al patrimoni de la pedra seca. Estes tres zones són:  
 

• El Pla de Vistabella, sobretot la seua part central. 
• El Tossal de l'Hostal (o de les Navades), proper al poble, i al voltant del qual s'ha traçat la Ruta de la 

Pedra Seca, clarament vinculat amb el GR7. 
• El Tossal de l'Alforí, també proper al poble i delimitat pel GR7 i les carreteres. 

 
Els eixos lineals a què s'ha fet referència responen a tres usos variats: un sender, una via pecuària i una 
rambla. Malgrat les seues diferències, tenen en comú la gran quantitat de construccions que presenten a la 
vora, sempre vinculades amb el traçat i ús d'estos eixos, i l'evident conformació dels seus límits amb parets 
i marges de pedra seca. Estos són: 
 

• El GR7 (antic Camí Reial a Barcelona). 
• El Pas Real a Mosqueruela, que té continuïtat amb el d'Azteneta. 
• La Rambla del Pla.  

 
Com a conclusió final d'este treball, es confirma la vinculació d'estes construccions al passat agrícola i 
ramader del poble de Vistabella observant, en la ubicació concreta dels elements, una clara 
correspondència amb les zones o vies de major ús agrícola i ramader que històricament ha desenvolupat el 
municipi. L'aparició progressiva d'este tipus de construccions es vincula amb la també progressiva aparició 
de les necessitats derivades d'estes dues activitats. 
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5. PARTIDES DEL TERME DE VISTABELLA DEL MAESTRAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les zones marcades en verd dins dels següents mapes de les partides que composen el terme municipal de 
Vistabella del Maestrat són aquelles considerades d’especial interès, tal i com es referencien a les fitxes 
del present catàleg. 
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