
Cabana amb coberta de volta de canó, de 38 fila-
des de pedres; la superfície interior és de 32 m2 i 
l’alçada, de 2,97 m. Entrant a la cabana, a l’esquerra 
trobem la llar de foc i dos armaris integrats a la 
paret. A la paret del fons hi ha la menjadora.
Al muntant més alt de la part esquerra de la porta 
podem veure un rellotge de sol. 

Cabana de Cal Felipet

X: 312205  Y: 4595252   Z: 362 m

Castelldans 1

Bassa de Cal Felipet

Forat excavat al terra i empedrat, que recull l’aigua 
de pluja per al consum del pagès i del seu animal 
de càrrega.
Uns graons permeten accedir a l’aigua quan baixa 
de nivell.
Davant la bassa podem veure una pica de pedra 
on s’abeurava l’animal de càrrega.

X: 312205  Y: 4595252   Z: 362 m
Castelldans 2
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Consell Comarcal de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54

25400 Les Borges Blanques (Lleida)
Tel.: 973 142 658   
Fax: 973 140 106

turisme@garrigues.cat
www.ccgarrigues.com

Recorregut total de la ruta: 55 km
.

Tem
ps aproxim

at de realització de la ruta: m
ínim

 3 hores en cotxe.

C
astelldans: a 2,8 km

 des del poble (carretera de l’Albagés).
Les Borges Blanques: 
 

C
abana de les Pedreres: 200 m

 des de la rotonda del polígon de la Floresta.
 

C
abana del Q

uintillà: 2,2 km
 des del com

ençam
ent de la ruta a la carretera de Cervià de les G

arrigues.
Vinaixa: 2,6 km

 ruta d’anada des de la carretera (davant de les piscines m
unicipals).

L’Albi: 1,7 km
 des del com

ençam
ent de la ruta a la carretera del Vilosell.



Cogulla de Cal Quintillà

Forat de planta rectangular, cavat a la roca, que re-
cull l’aigua de pluja que cau a la roquera del voltant 
mitjançant uns reguers a la roca per al  consum del 
pagès i del seu animal de càrrega.

X: 323930  Y: 4596006   Z: 347 m
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Cabana de Joan Miró

X: 330310  Y: 4589574   Z: 500 m
Vinaixa

Cabana coberta amb volta apuntada de 35 filades 
de pedres que té el seu inici a un metre del terra; 
la superfície interior és de 9,50 m2 i l’alçada de la 
volta, de 3,40 m.
Al fons del lateral esquerre, hi podem veure la 
menjadora de l’animal de càrrega. Al terra del sos-
tre hi trobem lliris plantats per tal de compactar la 
terra amb les seves arrels.
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Cabana d’Isidre Mas

Cabana coberta amb volta de canó, de 19 filades de 
pedres; la superfície interior és de 17 m2 i l’alçada 
de la volta, de 2,90 m.
La menjadora de l’animal de càrrega la trobem a la 
paret del fons de la cabana; al lateral esquerre hi 
podem veure la llar de foc i tres armaris, i a la part 
central del lateral dret, un altre armari, tots integrats 
a la paret.

X: 330278  Y: 4589866   Z: 494 m
Vinaixa

Cabana coberta amb 5 jàsseres de pedra i lloses, 
de 9 m2 de superfície interior. La porta la trobem 
emmarcada amb muntants i llinda de pedra ben 
treballats. Davant la porta podem veure un dau de 
pedra que feia les funcions de taula i una pica tam-
bé de pedra.
La cabana era utilitzada pel picapedrer que treba-
llava la pedrera, les restes de la qual encara po-
dem veure entorn la cabana. 

Cabana de Víctor Guasch

X: 330394  Y: 4589894   Z: 492 m

Vinaixa
109

Aljub d’Isidre Mas

X: 330260  Y: 4589793   Z: 505 m
Vinaixa

Aljub cavat a la roca i cobert amb obra, que recull 
l’aigua de pluja que cau al damunt de la gran roca 
que té al costat mitjançant uns reguers que la por-
ten al seu interior.
L’aigua s’utilitzava per al consum del pagès i del 
seu animal de càrrega.
La superfície interior és de 4,8 m2 i la fondària, de 
2,12 m.

L’Albi 

Cabana de Cal Cintet

X: 328534  Y: 4586502   Z: 564 m

Cabana coberta amb quatre lloses de grans dimen-
sions; la del fons la trobem partida, i fa la sensació 
que són cinc lloses. Encarada al nord-est, té 8,20 m2 
de superfície interior i 2,20 m d’alçada. Les parets 
de la cabana s’inclinen cap a l’interior per tal que 
les lloses puguin abastar-les; a sobre les lloses hi 
trobem pedruscall i terra per tal d’impermeabilitzar 
la cabana.
Al seu interior hi veurem la menjadora de l’animal 
de càrrega i un armari ran de terra. 
En una de les pedres de la cabana podem veure 
gravada la data de construcció (1898).
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Cabana de Cal Quintillà

X: 323954  Y: 4596072   Z: 354 m
Les Borges Blanques 

Cabana de dues plantes amb coberta de volta de 
canó de 40 filades de pedres; la superfície interior 
és de 39 m2 i l’alçada de la volta, de 4,60 m.
La porta la trobem emmarcada amb tres muntants 
de pedra per banda o llinda; al damunt de la llinda 
hi podem veure un arc de descàrrega. 
Entrant a la cabana, a l’esquerra hi podem veure la 
llar de foc; a continuació, un armari integrat a la 
paret, i al davant de l’armari a l’altre lateral, una 
pica de pedra.
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Cabana de
Cal Jaume Càndio

X: 328509  Y: 4586201  Z: 575 mL’Albi 
Cabana amb coberta de falsa cúpula rematada amb 
quatre petites lloses, encarada al sud. 
Al seu interior trobem dos departaments coberts 
amb dues falses cúpules. El primer departament era 
l’habitacle del pagès i conserva la falsa cúpula en 
perfecte estat; l’altre departament feia les funcions 
d’estable i encara hi podem veure la menjadora de 
l’animal de càrrega.
La coberta de l’estable la trobem mig ensorrada, 
cosa que ens permet veure la disposició de les pe-
dres en una falsa cúpula. A un metre del terra dels 
dos departaments podem veure a les cantonades 
les petxines, grans pedres que permetien passar del 
rectangle de la base a la volta circular que cobreix 
la cabana.
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X: 324139   Y: 4598019   Z: 308 m

Cabana de les Pedreres

Les Borges Blanques 

Cabana amb coberta de volta de canó de 34 fila-
des de pedres; la superfície interior és de 29 m2 i 
l’alçada de la volta, de 2,80 m.
A la paret interior que tanca la cabana, tocant a la 
porta, hi podem veure una pedra amb unes creus 
gravades.
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Cabana coberta amb volta de canó de 29 filades 
de pedres; la superfície interior és de 26 m2 i l’al-
çada de la volta, de 2,40 m.
A la part del fons de l’interior trobem la menjadora 
de l’animal de càrrega i a l’inici del lateral dret, la 
llar de foc.

X: 323783  Y: 4596343   Z: 344 m

Cabana de Cal Quintana

Les Borges Blanques 4


