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ASSOCIACIÓ PER LA PEDRA SECA I L’ARQUITECTURA TRADICIONAL 

(APSAT).  

 

ASSEMBLEA DE CASTELLAR DEL VALLÈS (22 d’octubre de 2022) 

 

La Junta actual: 

 

President: J.M. Martí Rom 

Vicepresidenta: Esther Bargalló 

Secretari: J. M. Fortià 

Tresorer: Robert Rovira i Ferré i Ferré 

Vocals: Joan Roura (Restauracions), Ramon Artigas (Catalogació / Wikipedra) i J. M. 

Vives Teixidó (Actualització Blog Etnologia) 

 

L’any 2023, després de 5 anys, hi haurà renovació de junta. En principi l’actual junta té 

intenció de continuar si rep els suports necessaris.  

 

 

TEMES: 

  

Resum actual de les entitats i persones que formen l’APSAT 

Desembre 2018 (inici Junta actual): 26 associats (22 entitats, 1 persones i els 3 grups 

d’Arquitectura Tradicional) 

Juny 2021 (assemblea de Torrebesses): 41 (31 entitats, 7 persones i els 3 grups 

d’Arquitectura Tradicional)  

30 de setembre de 2022: 47 (34 entitats, 10 persones i els 3 grups d’Arquitectura 

Tradicional) 

 

Web APSAT (https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/) 

Es va crear el 10 de juliol de 2019. 

El 12 de juny de 2021, dos anys després, assemblea de Torrebesses, hi havia 68 notícies 

APSAT i 59 d’entitats APSAT. Un total de 127. 

Fins el 30 de setembre de 2022 hi ha 150 notícies APSAT i 110 d’entitats APSAT. Un 

total de 260. 

 

Actualització del blog “Etnologia” de la Generalitat (https://etnologia.blog.gencat.cat/) 

Es va començar a actualitzar el 7 de maig de 2019. 

El 12 de juny de 2021, dos anys després, assemblea de Torrebesses, s’havien actualitzat 

40 notícies.  

Fins el 30 de setembre hi ha fins ara 98 notícies. 

 

Actualització de notícies a Facebook  

Responsable: Jaume Plans Maestra 

Col·labora: Robert Rovira i Ferré 

S’han actualitzat: 2019 (52 notícies), 2020 (17), 2021 (110), fins el 30 de setembre 2022 

(75). 

Un total de 254. 

 

Exposició “Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya”  

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/
https://etnologia.blog.gencat.cat/
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En col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular (DGCP) de la Generalitat. 

L’exposició es composa de 19 plafons explicatius i un de crèdits. Més 7 peanyes amb 

diferents tipus de pedres.  

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_doc

uments_i_recursos/04_exposicicons_itinerants/pedra-seca-a-catalunya/ 

Característiques tècniques: 

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_doc

uments_i_recursos/04_exposicicons_itinerants/pedra-seca-a-catalunya/ 

Es va inaugurar a Torrebesses (Segrià) (14 de novembre de 2019). 

Del d’abril de 2021 hi ha dues còpies (noves) fent la itinerància per Catalunya. 

A continuació de Torrebesses ha anat a: Castellar del Vallès (Vallès occidental), 

Amposta (Montsià), Cadaqués (Alt Empordà), Manresa (Bages), Bonastre (Baix 

Penedès), La Fatarella (Terra Alta), Olot (la Garrotxa), La Bisbal del Penedès (Baix 

Penedès), Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), Tortosa (Baix Ebre), Sant Fruitós de 

Bages (Bages), Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat), L’Arboç (Baix Penedès), 

Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), Ulldemolins (Priorat), Sitges (Garraf), Mont-roig (Baix 

Camp), Móra la Nova (Ribera d’Ebre), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Girona 

(Gironès), Avinyó (Bages), Campredó (Baix Ebre), Tivenys (Baix Ebre), Santa Coloma 

de Queralt (Conca de Barberà), Sant Pere de Ribes (Garraf), Igualada (Anoia) i la 

Morera de Montsant (Priorat), La Sénia (Montsià), Rellinars (Vallès occidental), 

Tarragona (Tarragonès), Bellvei (Baix Penedès), Ginestar (Ribera d'Ebre), Bellvís (Pla 

d’Urgell) i Pla de Santa Maria (Alt Camp). 

A continuació anirà a: Cervelló (Baix Llobregat) i Mura (Bages). 

Durant el 2023: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Vila-rodona (Alt Camp), Sant 

Just Desvern (Baix Llobregat), Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), Roses (Alt 

Empordà), Subirats (Alt Penedès), Cerdanyola (Vallès Occidental), La Nou de Gaià 

(Tarragonès), Cogul (Les Garrigues), Cervià (Les Garrigues), Viladecans (Baix 

Llobregat), Gavà (Baix Llobregat), Rocafort (Bages) i Sentmenat (Vallès occidental). 

Són 51 indrets. 

Queda un forat del 2023: del 28 de juliol al 3 de setembre. 

Properament obrirem la possibilitat d’ampliar la itinerància a 2024. 

El catàleg de l’exposició (10 euros) es pot aconseguir a: 

https://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=9723 

Fins ara s’ha fet a 31 poblacions. Per ara es comptabilitzen 14.567 visitants (tot i el 

Covid). Això fa una mitjana de 469.90 per indret. 

La primera còpia de l’exposició, un cop substituïda, s’exhibeix, des del dissabte 12 de 

juny de 2021, el dia de l’assemblea, permanentment a Torrebesses. 

El 14 de desembre de 2021, a Bonastre, aprofitant l’exposició, es va fer la presentació 

del llibre catàleg de l’exposició.  

El 4 de juny de 2021, a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), es va fer la presentació 

d’un vídeo de 33 minuts, fet pel Institut d’Estudis Penedesencs, sobre els continguts de 

l’exposició. Es pot veure a YouTube: https://youtu.be/q9NJgJe1tPY 

 

“Premi Pedra Seca” 2020 

L’APSAT va col·laborar a la “Setmana de la Pedra Seca” 2020 amb la concessió, per 

primera vegada, d’aquest premi. La junta vàrem creure que, aprofitant que per les 

mateixes dates feia 20 d’anys de la seva existència, concedir-lo a la revista “Pedra 

Seca”. Per dues vegades, Bonastre (23 d’octubre de 2020) i l’Arboç (9 de juliol de 

2021), la Covid va impedir poder-lo lliurar. Finalment ho vàrem fer 2 de setembre de 

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i_recursos/04_exposicicons_itinerants/pedra-seca-a-catalunya/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i_recursos/04_exposicicons_itinerants/pedra-seca-a-catalunya/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i_recursos/04_exposicicons_itinerants/pedra-seca-a-catalunya/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i_recursos/04_exposicicons_itinerants/pedra-seca-a-catalunya/
https://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=9723
https://youtu.be/q9NJgJe1tPY
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2021 a Sitges, aprofitant la inauguració de l’exposició “Tota pedra fa paret. La pedra 

seca a Catalunya”. El varen recollir August Bernat i Agustí Esteve. 

 

“Premi Pedra Seca” 2021 

El vàrem lliurar el 26 de novembre de 2021 a la Fundació el Solà de La Fatarella, pel 

treball fet en els seus 20 anys d’existència. Fou aprofitant la inauguració de l’exposició 

“Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya” a Vilafranca del Penedès.  

 

“Premi Pedra Seca” 2022 

Es lliurarà el divendres 25 de novembre a Cervelló a Wikipedra /Grup barraquer Drac 

Verd de Sitges. Fa onze anys que es va crear aquesta base de dades i els 25 anys que el 

grup Drac Verd cataloga construccions de pedra seca. També aprofitant la inauguració 

de l’exposició “Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya” a Cervelló (Baix 

Llobregat). Es farà dins dels actes de la “Setmana de la Pedra Seca” (2022). 

 

X Trobada Pedra Seca i Arquitectura Tradicional a Pinós (Vinalopó mitjà, Alacant) (18 

al 20 d’octubre de 2019) 

 

En aquests temps del covid, el llibre d’aquesta Trobada es va presentar finalment 

aprofitant la XI Trobada a Móra la Nova. 

 

XI Trobada Pedra Seca i Arquitectura Tradicional a Móra la Nova (5 al 7 de novembre 

de 2021) 

Va ser organitzada amb col·laboració de l’ “Institut Ramon Muntaner”. Per primer cop 

un dels àmbits fou dedicat a l’Arquitectura Tradicional. 

Els 3 àmbits:  

Àmbit 1: Patrimoni: catalogació, paisatge, conservació i llengua 

Àmbit 2: Educació formal i no formal 

Àmbit 3: Arquitectura tradicional. Bones pràctiques d’intervenció 

Comunicacions presentades: 

Es van presentar 2 ponències, 24 comunicacions (Àmbit 1: 16, Àmbit 2: 4 i Àmbit 3: 4) 

i es van fer 2 taules rodones (Sobre restauració i aprenentatge i l’altre amb els margers, 

on es va presentarl’Associació Gremi dels Margers de Catalunya). 

Informacions detallades al web de l’APSAT: 

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/95-xi-trobada-pedra-seca-i-larquitectura-

tradicional-mora-la-nova/ 

també a: 

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/trobades-pedra-seca/xi-trobada/ 

Hi va haver 125 inscripcions i es van fer 3 sortides: Forn d’oli de ginebre a Riba-roja, 

un anjub de nova construcció a la ruta de la Mina de la Torre de l’Espanyol i  a la 

Fundació el Solà i la finca dels Canyerets a La Fatarella. 

A la nit del divendres hi va haver una mostra de documentals sobre pedra seca, en el 

marc de “11a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2021”. I la del dissabte van 

actuar “Guillem Anguera + TXEK”, un conjunt que incorpora una txalaparta de pedra.  

 

El llibre està previst que pugui distribuir-se el gener de 2023. 

 

XII Trobada Pedra Seca i Arquitectura Tradicional a Cadaqués (octubre de 2023)  

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/95-xi-trobada-pedra-seca-i-larquitectura-tradicional-mora-la-nova/
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/95-xi-trobada-pedra-seca-i-larquitectura-tradicional-mora-la-nova/
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/trobades-pedra-seca/xi-trobada/
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Es farà a Cadaqués, del 19 al 22 d’octubre, organitzada amb col·laboració del Centre 

d’Estudis Cadaquesencs. A partir del gener de 2023 anirem informant sobre aquest 

esdeveniment. 

 

Convocatòria de la seu XIII Trobada Pedra Seca i Arquitectura Tradicional (2025) 

El gener de 2023 es farà la convocatòria d’aquesta Trobada. La data final d’admissió de 

propostes serà el 31 de maig. Les votacions de les entitats i persones membres de 

l’APSAT (cadascú 1 vot) sobre on es farà aquesta Trobada serà de l’1 de juny al 30 de 

juny de 2023. A continuació, es compatibilitzaran els vots obtinguts i es publicaran els 

vots i el resultat.  

 

Segona edició de la “Setmana de la Pedra Seca” 2021: del 19 al 28 de novembre de 

2021  

Com a la primera edició la va promoure ADRINOC / Col·laboraxPaisatge (una entitat 

de l’APSAT).  

Es van fer més de 100 activitats: Catalunya (88), les Illes Balears (7) i Andorra (4). 

També una a la Catalunya Nord i una al País Valencià. Van ser: 41 sortides de 

descoberta del territori, 23 activitats de formació i construcció i 37 activitats de 

divulgació. 

 

Tercera edició de la “Setmana de la Pedra Seca” 2022: 25 de novembre al 4 de 

desembre 

A partir d’aquesta edició serà impulsada per l’Associació de Micropobles de Catalunya i 

l’Ajuntament de Torrebesses amb el suport d’ADRINOC / Col·laboraxPaisatge.  

La Setmana de la Pedra Seca estrena web pròpia: www.setmanapedraseca.cat. S’hi 

podreu trobar el formulari d’inscripció i el calendari i mapa d’activitats.  

Adreça de correu electrònic: info@setmanapedraseca.cat. 

 

Torrebesses (Segrià): 11 construccions de pedra seca declarades Bé Cultural d’Interès 

Nacional en la categoria de zones d’interès etnològic 

El 10 de maig de 2002 (i publicat al DOGC del dia 12) van ser declarades 11 

construccions de pedra seca d’abastament i explotació de l’aigua declarades Bé Cultural 

d’Interès Nacional en la categoria de zones d’interès etnològic. 

 

Anteriorment també van ser declarades BCIN / ZIE les següents construccions de pedra 

seca: Cinc barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Aprovat el 19 

d’abril de 2016 (i publicat al DOGC del dia 21). 

Tretze conjunts de tines enmig de les vinyes, situats a diversos municipis de les valls del 

Montcau (Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort) (Bages). Aprovat el 12 de 

juny de 2018 (i publicat al DOGC del dia 14). 

D’altres BCIN / ZIE: 

Barri de les adoberies de Vic (Osona). Aprovat el 17 de febrer de 2009 (i publicat al 

DOGC del dia 19). 

El massís de les Gavarres (Baix Empordà). Aprovat el 30 d’agost de 2011 (i publicat al 

DOGC del 8 de setembre). 

Coeteres del delta de l’Ebre (Baix Ebre i Montsià). Aprovat el 14 de març de 2017 (i 

publicat al DOGC del dia 16). 

Veure tots els BCIN / ZIE: 

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patr

imoni_etnologic/03_proteccio/02_bcin/ 

http://www.setmanapedraseca.cat/
mailto:info@setmanapedraseca.cat
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/03_proteccio/02_bcin/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/03_proteccio/02_bcin/
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Wikipedra guanya l’European Heritage Award / Europa Nostra Award 2022 

Són els premis europeus més importants del patrimoni que homenatgen 30 projectes 

exemplars de 18 països. Entre aquests hi ha la Wikipedra, coordinada per l’Observatori 

del Paisatge, en la categoria de Participació i sensibilització ciutadana i impulsada pel 

Grup barraquer Drac Verd de Sitges. 

Els guanyadors varen ser guardonats el 26 de setembre a Praga en la Cerimònia dels 

Premis Europeus de Patrimoni. 

Vídeo sobre Wikipedra: https://vimeo.com/738554750 

“La Vanguardia” del 20 d’agost de 2022 va dedicar un article al Premi europeu de 

Wikipedra: 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220820/8474717/europa-premia-

recuperacion-arquitectura-piedra-seca.html 

Veure al web de l’APSAT: 

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/146-la-vanguardia-20-8-2022-dedica-un-

article-al-premi-europeu-de-wikipedra/ 

 

Presentació de l’Associació Gremi dels Margers de Catalunya (AGMC) (Olot) 

 

El dissabte 28 de maig de 2022 es va fer la presentació, a l’Espai Cràter d’Olot, 

d’aquesta nova associació, impulsada pel Roger Solé, que vol representar els margers 

que treballen la pedra seca a Catalunya. Aquest projecte va ser anunciat a les dues 

darreres “Trobades de pedra seca”, la del 2019 al Pinós (Vinalopó mitjà, Alacant) i la 

del 2021 a Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre). 

L’Associació del Gremi de Margers de Catalunya (AGMC) pren el model de 

l’associació “Artisans Batisseurs en Pierre Sèche” (ABPS) de França. 

Vegeu: https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/128-olot-les-presses-presentacio-de-

lassociacio-del-gremi-de-margers-de-catalunya-agmc/ 

Anunciava un “Curs oficial de marger de Catalunya” que es farà a Les Preses 

(Garrotxa). És un curs de 140 hores presencials, previst del 17 d’octubre al 14 de 

novembre de 2022. Per informació: info@lespreses.cat. 

Vegeu: 

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/143-curs-oficial-de-marger-de-catalunya/ 

Aquest curs pot donar pas a un segon nivell que es farà a França. El desembre de 2021 

ja el van fer alguns margers catalans. Vegeu: 

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/106-el-viatge-dels-margers-catalans-a-

terres-franceses/ 

 

https://vimeo.com/738554750
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220820/8474717/europa-premia-recuperacion-arquitectura-piedra-seca.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220820/8474717/europa-premia-recuperacion-arquitectura-piedra-seca.html
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/146-la-vanguardia-20-8-2022-dedica-un-article-al-premi-europeu-de-wikipedra/
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/146-la-vanguardia-20-8-2022-dedica-un-article-al-premi-europeu-de-wikipedra/
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/128-olot-les-presses-presentacio-de-lassociacio-del-gremi-de-margers-de-catalunya-agmc/
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/128-olot-les-presses-presentacio-de-lassociacio-del-gremi-de-margers-de-catalunya-agmc/
mailto:info@lespreses.cat
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/143-curs-oficial-de-marger-de-catalunya/
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/106-el-viatge-dels-margers-catalans-a-terres-franceses/
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/106-el-viatge-dels-margers-catalans-a-terres-franceses/
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ESTAT DE COMPTES 

 

Resum de saldos: 

 

Saldo a 31-12-2018 (Inici Junta actual):       937,91 euros 

Saldo a 18-5-2019 (Assemblea Girona) :    1.234,16 

Saldo a 29-10-2020 (Assemblea Bonastre):   1.942,06 

Saldo  a 31-05-2021 (Assemblea Torrebesses):   1.818,06 

Saldo  a 30-09-2022 (Assemblea Castellar):  1.874,38 
 

 

Resum 2022 (fins 30 de setembre): 

 

Saldo a 31-12-2021      1.110,42 

 

Quotes socis   1.110 

Domini Web       84,70 

Diverses comissions    202,82 

Material oficina      58,52 

 

Saldo a 30-09-2022      1.874,38 

 

 

 

PROPOSTA D’AUGMENT LA QUOTA DE SOCIS 

 

Es la mateixa des del 2011. 

 

Entitats: passaria de 30 a 40 euros anual 

Persones: passaria de 15 a 20 euros. 

 

 

PLANTEJAR SEU DE L’ASSEMBLEA DEL 2023  

 

Com serà any de “Trobada”, l’Assemblea es farà al mes de juny (8 ó 15 de juny de 

2023) 


