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Neix un butlletí digital
Amb l’esperit de difondre el patrimoni cultural de la pedra
seca dels països catalans des de la CEPS (Coordinadora
d’Entitats per la preservació de la pedra seca) les entitats
associades, col·laboradors i amics, creem un nou butlletí digital.
Aquest nou mitjà interactiu vol esdevenir una eina complementària de la pàgina de la Coordinadora on s’hi difongui tota
la informació que rebem de les associacions que la configuren i tots els col·laboradors.
La nova eina digital vol arribar a tots aquells que estant vinculats d’alguna manera o altre a conservar i divulgar la pedra
seca de casa nostre.
No hi ha un patrimoni tant nombrós i que pugui donar tant
de joc com el de la pedra seca: educacional, cultural, històric,
etnogràfic, artístic, arquitectònic, mediambiental…
Per això és important que les entitats que treballen envers
la pedra seca tinguin una eina més d’expressió, d’intercanvi
d’experiències i d’aprenentatge conjunt. Des de la CEPS
obrim la mà a tots aquells que volgueu participar-hi.
Benvinguts!

http://www.coordinadorapedraseca.org
Correu: coordinadora@lamalla.net

“no hi ha un

patrimoni tant
nombrós que
pugui donar
tant de joc com
el de la pedra
seca”.
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NOTES DE LA V TROBADA
La celebració a Mallorca de la V
trobada de pedra seca m’ha fet reflexionar
una sèrie de temes que exposo:

La Fundació el Solà valora molt positivament la PRESERVACIÓ DE LA PEDRA SECA
darrera trobada per l'Estudi de la pedra en sec,
A l’illa tenen una major sensibilitat
que es va celebrar a Palma de Mallorca els dies
cap el territori. Ja l’any 1990 havia llegit com
23,24 i 25 d'octubre.
Fa poc menys d'una setmana que
Una de les coses que ens encoratja a
seguir endavant i amb més ganes de treballar
que mai és el fet de l'increment de persones que
assisteix als congrés i presenta ponències, cosa
que constata un interès "in crescendo" per
aquest tipus de construccions. El fet de que es
fes a Mallorca, la distància i la crisis, hagués
pogut suposar una davallada i va ser el contrari.
Els temes que es van tractar tant a
les ponències com a les comunicacions van ser
molt interessants, les tres visions: des de l'espai
territorial i la pedra en sec com element d'ordenació territorial; des de el seu valor mediambiental i element clau si volem parlar de paisatge i
sostenibilitat i com a tercer marc temàtic el
parlar del valor econòmic que s'ha de buscar a
aquests espais, paisatges de pedra en sec, ho
va acabar de fer un congrés rodó.
També va ser una nota molt positiva
l'interès per part del sector polític, tant de la
Conselleria de Medi Natural com de la de Territori, que van estar en tot moment representades
als actes.
Congratular als organitzadors per la
seva tasca, i per acabar dir que esperm continuar creixen, poder fer més coses tan des de la
Fundació, com des de la Coordinadora i podernos retrobar, l'octubre del 2011 a Vilafranca dels
Ports.

Neus Borrell (historiadora)
Fundació El Solà (La Fatarella)
_____________________________

ja tenien preocupacions per la preservació del
paisatge. El cas que varem sentir del municipi
de Calvià, en la finca de galatzó, o la proposta de la serra de Tramuntana són un exemple
de com la cura dels marges porta a la preservació de tot l’entorn, des del punt de vista de
protecció d’incendis, etnològic, històric, arqueològic, constructiu, biològic, etc. Aquesta
major sensibilitat es nota per exemple en què
els pagesos, si demanen ajudes, poden rebre
del 50 al 70 % de subvenció per arranjar les
Lluny del cofoïsme, també hem
finques. També el mateix Consell per manteconstatat que bona part de les iniciatives de
nir els camins, té una brigada de margeners,
restauració i conservació es deuen més a la
crec que una vintena.
bona voluntat i a l'esforç individual de particulars i associacions, que a una política pública
El voluntarisme i la iniciativa popular
de planificació i de gestió paisagística o medisón les eines habituals a Catalunya per a
ambiental. Si abans havíem d'evitar caure en
conèixer, defensar i difondre aquest patrimoni
l'eufòria, ara també dic que no cal caure en la
rural. Ens agradaria que, com passa a Mallordesesperació.
ca, els nostres representats polítics s’interessessin per les possibilitats de les construcTambé hem vist síntomes que això
cions a l’entorn de la pedra seca i de la terra.
està canviant i algunes administracions coAvui que tant es valora la rendibilitat, es pot
mencen a veure els seus avantatges mediamafirmar, com s’ha comprovat en aquesta trobientals i educatius. El cas del Consell de
bada que aquestes construccions porten tuMallorca, l'Ajuntament de Sant Boi o el mateix
risme de qualitat en les zones en què es cuiAjuntament de Vilafranca, que acollirà la proden.
pera Trobada l'any 2011, són alguns exemples que alguna cosa comença a moure's des
Un nou concepte de vida està candel sector públic. Cal seguir treballant i no
viant en les noves generacions, és
desesperar-se, amb el convenciment que la
l‘ecològica. Les construccions rurals formen
nostra feina no és baldera.
part d’aquesta cultura del reciclatge. Els seus
Finalment, saludem a Vilafranca
materials són fàcilment reutilitzables. D’aquí
que ens acollirà en la VI Trobada l'any 2011.
rau la seva actualitat.
ha acabat la Trobada i crec que és un bon
moment per fer algunes reflexions. Primerament s'ha constatat l'augment en l'interès de
la preservació d'aquest patrimoni arreu dels
Països Catalans, tal com testimonia l'incessant augment en el nombre participants que
han tingut les successives trobades. Aquest
fet cal valorar-lo de forma molt positiva, però
amb aquests números sol no n'hi ha prou.

Josep M. Soler (historiador)
Centre d’Estudis del Bages
_____________________________

La cura que han tingut els organitzadors de Mallorca ha superat les quatre
anteriors edicions fetes amb molta voluntat
des de Manresa, Torroella de Montgrí, El
centre excursionista de Barcelona i Sitges. La
matrícula fou gratuïta i també els dos dinars.
Mai a Catalunya hem tingut en les edicions
anteriors cap administració que tingués un
detall cap aquesta colla de voluntaristes. Mai
en aquest tema m’havia sentit que anèssim
amb tant retard.
Avui mateix acabo de contemplar
tristament com amb les obres de la concentració parcel·lària a Puigverd d’Agramunt es
continua amb el mateix sistema de fa temps,

com per exemple a Torres de Segre o a
Cervera, amb la nova carretera estan
colgant uns marges, amb uns carreus
carejats de grans dimensions. Els pocs
habitants del poble contemplen amb
resignació la il·lògica actuació que s’està fent.
En conclusió vaig arribar eufòric de
Mallorca i ara estic perplex. Com pot
haver tanta diferència en tap poca distància?

L'arquitectura tradicional de pedra
seca gaudeix de bona salut i això s'ha
pogut veure al llarg de tres dies carregats d'intercanvi d'experiències, de treball, d'il·lusions i nous projectes. Des de
la Coordinadora d'Entitats per la Pedra
Seca (CEPS) valorem molt positivament
aquesta Trobada i, sobretot, l'interès
participatiu i actiu de la Conselleria de
Medi Natural i la de Territori envers un
patrimoni que a les illes gaudeix de
representativitat. La importància d'aquest patrimoni de les illes es veu reforçada amb la presentació de la candidatura d'aquest últim com a patrimoni de la
humanitat.
La propera Trobada serà prevista a
l'octubre del 2011 a Vilafranca dels
Ports.

Josep Mora (arquitecte)
Membre dels Amics de l’Arquitectura
Popular

ÈXIT DE LA V TROBADA
Els passats dies 23, 24 i 25 d'octubre
ha tingut lloc a Palma de Mallorca la V
Trobada d'estudi, difusió i conservació
de la pedra seca dels països catalans.
La organització ha anat a càrrec del
Consell de Mallorca, institució que fa
anys que treballa en la recuperació i
conservació d'aquest patrimoni cultural.
Les temàtiques que s'han presentat
han tingut tres eixos fonamentals: ordenació del territori, i mesures proposades
des de l'administració per conservar
aquest patrimoni; en segon lloc el paper
mediambiental dels espais de pedra en
sec i el seu paper sostenible; un tercer
dedicat a altres aspectes diversos com
la catalogació, la recerca històrica i cultural i la seva difusió.
La convocatòria ha aconseguit
inscriure prop de 150 persones algunes
vingudes d'altres països com França,
amb la participació de diferents ponents
-entre ells el d'un enòleg- i més d'una
vintena de comunicants. Això demostra
que estem davant d'un patrimoni cultural
que, no només té un valor arquitectònic
singular, sinó que té altres vincles d'unió
amb la cultura del vi, l'activitat agrària, el
territori o, el seu alt valor mediambiental.

Jaume Plans (historiador)
Centre d’Estudis del Bages

Imatges de la V TROBADA DE MALLORCA

Imatges de la V TROBADA DE MALLORCA

Imatges de la V TROBADA DE MALLORCA

“La ceps es
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constitueix a
partir de les

Quí som els membres de la CEPS ? Entitats adherides

propostes

iniciatives que desenvolupen les
entitats i organismes a favor de
la defensa i salvaguarda del
patrimoni de pedra en sec, i si
s’escau, també d’altres elements
constituents de l’arquitectura
tradicional agrícola. Es donarà
suport a les accions proposades
per les diferents entitats que ho
sol·licitin.

presentades a la
II trobada de l’any
2004 inspirades
en la declaración
de torroella de
montgrí”

LA CEPS AGRUPA LES
ASSOCIACIONS I GENT
VINCULADA A LA CONSERVACIÓ DE LA PEDRA

SECA

- comissió del medi rural del
consell municipal de sostenibilitat (torredambarra)

-GRUP BARRAQUER EL
DRAC VERD

La darrera entitat adherida a la
CEPS :

-CONSORCI PROMOCIÓ
TURÍSTICA VALLS DEL
MONTCAU

La "Coordinadora d'Entitats
per la Pedra Seca" és un grup
multidisciplinar sense ànim de
lucre que aplega entitats, associacions i col·lectius de caire
divers amb l'objectiu de difondre, coordinar, intercanviar i
vetllar pel patrimoni cultural de
la pedra seca català.
Com s'especifica en el seu
Reglament la Coordinadora es
constitueix a partir de les propostes presentades a la II Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni en pedra seca
als Països Catalans, celebrada a
Torroella de Montgrí els dies 23
i 24 d’octubre del 2004, i ratificades per unanimitat pels participants a la III Trobada celebrada a Barcelona els dies 22 i 23
d’octubre de 2005.
Els fins d’aquesta coordinadora
s’inspiren de la "Declaració de
Torroella de Montgrí" (2004),
en la qual es van marcar unes
directrius específiques.
La "Coordinadora d'Entitats
per la Pedra Seca" vol esdevenir
una eina que ajudi a promoure
els valors naturals i culturals del
paisatge en pedra seca. Per això
la Coordinadora ajudarà a fomentar i coordinar les diferents

La Coordinadora podrà establir
propostes i orientacions per
homogeneïtzar els treballs
d’investigació, estudi, difusió,
conservació i protecció de les
construccions existents en pedra seca.
En aquest sentit, si cal la Coordinadora actuarà com a portaveu davant de les diferents administracions, ens o esdeveniments, de les entitats adherides
a la Coordinadora.
Unaltre dels aspectes en els
quals vol incidir la Coordinadora és en l'establiment d'un marc
de referència per a la celebració
de les diverses "Trobades
d’estudi per a la preservació del
Patrimoni en Pedra Seca als
Països Catalans", i col·laborar,
orientar i assessorar a l’entitat
responsable de l’organització.
Mitjançant la utilització de les
noves tecnologies, la Coordinadora vol facilitar l'intercanvi de
bones pràctiques que afavoreixin la conservació de la pedra
seca i la transferència d'experiències de valoració.

- Fundació el solà
(la fatarella)

- centre excursionista de
Catalunya (Barcelona)

- centre d’estudis del bages

- can Quintana (torroella de
montgrí)
- grup d’estudi i recerca

del patrimoni (villalba
dels arcs)

- centre-miró grup barracaire (mont-roig del camp)

- AMICS DE RELLINARS

L’àmbit d’acció territorial
d’aquesta coordinadora serà els
Països Catalans i la seva llengua
pròpia serà el català.

- CENTRE EXCURSIONISTA
DE VALLIRANA

Per contactar amb nosaltres:
coordinadora@lamalla.net

- ASSOCIACIÓ CULTURAL
GRÈVOL (CASTELLÓ)

CENTRE EXCURSIONISTA DE
CASTELLAR

BUTLLETÍ DIGITAL Nº 0
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Reglament
La Denominació i els fins :
Amb la denominació de
"Coordinadora d'Entitats per la
Pedra Seca", ens constituïm
com a una agrupació d’entitats
que participem d’uns objectius
comuns.
Aquesta Coordinadora es constitueix a partir de les propostes
presentades a la II Trobada
d’estudi per a la preservació del
patrimoni en pedra seca als
Països Catalans, celebrada a
Torroella de Montgrí els dies 23
i 24 d’octubre del 2004, i ratificades amb unanimitat pels participants a la III Trobada celebrada a Barcelona els dies 22 i
23 d’octubre de 2005.
Els fins d’aquesta coordinadora
s’inspiren de la "Declaració de
Torroella de Montgrí. Per a la
defensa del patrimoni cultural
de la pedra en sec", el qual és el
nostre marc de referència, i
defineix els principis que inspira
la nostra acció.
Els fins de la Coordinadora
són :
Fomentar i coordinar les diferents iniciatives que desenvolupen moltes entitats i organismes
en la defensa i salvaguarda del
patrimoni de pedra en sec, i si
s’escau, també d’altres elements
constituents de l’arquitectura
agrícola.
Establir propostes i orientacions per homogeneitzar els
treballs d’investigació i conservació. Actuar com a portaveu
davant de les diferents administracions, ens o esdeveniments,
de les entitats adherides a la
coordinadora.
Donar suport a les accions
proposades per les diferents
entitats que ho sol·licitin.
Establir el marc de referència

per a la celebració de les diverses "Trobades d’estudi per a la
preservació del Patrimoni en
Pedra Seca als Països Catalans",
i col·laborar, orientar i assessorar a l’entitat responsable de
l’organització.
Fer tasques de difusió i coneixement del patrimoni rural i
en pedra seca.
L’àmbit d’acció territorial
d’aquesta coordinadora serà els
Països Catalans i la seva llengua
pròpia serà el català.
Els membres de la coordinadora, els seus drets i les seves
obligacions.
La Coordinadora estarà formada per les entitats o col·lectius
que lliurement ho desitgin i
demanin per escrit la seva inscripció com a membres. Ningú
en podrà formar part a títol
personal.

tats de l’associació i participar
activament per assolir-les.
Acatar i complir els acords
vàlidament adoptats per la majoria dels membres de la coordinadora.
Facilitar a la coordinadora informació de les activitats que
porti a terme.
Són causes per ser donat de
baixa de l’associació.
Que ho decideixi l’entitat o
col·lectiu interessat, que ha de
comunicar per escrit la seva
decisió a la direcció de la Coordinadora.
No complir les obligacions
previstes en aquest reglament.

Elegir o se elegits per als llocs
de representació o per exercir
càrrecs directius.
Exercir al representació que
se’ls confereixi en cada cas.

Fer ús dels serveis comuns que
l’associació estableixi o tingui a
la seva disposició.
Són deures dels membres de
la Coordinadora.
Comprometre’s amb les finali-

està formada

d’àmbit català”.

Assistir amb veu i vot a les
reunions periòdiques que es
convoquin.

Rebre informació sobre les
activitats de la Coordinadora.

actualmente

per 14 entitats

Són drets dels membres de la
Coordinadora :

Intervenir en el govern i les
gestions, en els serveis i les
activitats de l’associació,
d’acord amb el que preveu
aquest reglament.

“la ceps

Programa II Trobada
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Membres de la Coordinadora

“Les trobades

pretenen
difondre el
coneixement i
facilitar
l’intercanvi del
Membres de la coordinadora en una reunió celebrada a la Fatarella (setembre 2008)

patrimoni
cultural de la
pedra seca”

Trobades
Les Trobades bianuals en defensa del patrimoni en pedra seca tenen la finalitat de difondre i donar
a conèixer l'immens patrimoni immoble que gaudeixen les terres de parla catalana. Per això cada
vegada les Trobades es realitzen en diferents indrets, facilitant l'intercanvi, el coneixement i fent
possible l'acostament geogràfic i cultural.
La I Trobada va tenir lloc a Manresa l'any 2002, la II Trobada es va celebrar a Torroella de
Montgrí, la III a Barcelona i la IV a Sitges. La Coordinadora d'entitats per la Pedra Seca vol esdevenir una eina interactiva que ajudi a consolidar la celebració i dinamització de les properes trobades

Visita de les barraques de Sitges durant la IV Trobada (2007)

Pàgina 11

BUTLLETÍ DIGITAL Nº 0

Declaració de Torroella de Montgrí

DECLARACIÓ DE TORROELLA DE MONTGRÍ
(Per a la defensa del patrimoni cultural de la pedra en sec)
(Baix Empordà, Catalunya, Espanya), 24 d’octubre de 2004
Els dies 23 i 24 d’octubre va tenir lloc a Torroella de Montgrí la IIa Trobada de
Preservació del patrimoni de la pedra seca als Països Catalans. En aquesta trobada que va fer-se a l’equipament cultural de Can Quintana varen participar la majoria de persones i institucions que treballen en aquest tipus de patrimoni als Països
Catalans i va emetre’s la següent declaració.
Considerant que la cultura de la pedra en sec ha generat i modelat un dels paisatges més freqüents, comuns i alhora espectaculars i significatius dels Països Catalans i de la Mediterrània, i constitueix l’expressió eminent de la simbiosi de la Natura i l’Home;
Considerant que les tècniques de la pedra en sec han permès i permeten habilitar
els territoris per a l’agricultura, ramaderia i silvicultura amb el mínim de recursos, amb el màxim d’eficiència, amb respecte pel medi ambient i de forma sostenible. De fet, la construcció en pedra en sec és el paradigma de la sostenibilitat;
Considerant les qualitats materials de la pedra en sec:
-

per la seva contribució destacada a la millora de la biodiversitat en constituir un hàbitat privilegiat per a la flora i la fauna
per la seva contribució decisiva a evitar o minimitzar la degradació i l’erosió dels sòls, el risc d’inundacions i a millorar l’aprofitament de l’aigua de
les pluges
Per la seva contribució al manteniment general dels paisatges, al seu ordenament, estructuració i diversitat, el que de retruc implica una disminució del risc d’incendis forestals

Considerant les qualitats immaterials de la pedra en sec que més enllà de les seves
estructures, construccions i espais, integra una densitat enorme de tècniques, coneixements, habilitats, maneres d’utilització i interpretació per part de cada comunitat, lligades al medi tant com a les tradicions i expressions intangibles de les
seves poblacions;
Considerant que la pedra en sec constitueix un paisatge cultural dens, complex i
divers que només pot ser entès, estudiat, protegit i gestionat a partir d’unitats
contextuals, materials i immaterials, insegregables.
Reconeixent a la tècnica de la pedra en sec un caràcter i potencial plenament actu-
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als i vigents, tant des d’un punt de vista mecànic i arquitectònic com paisatgístic i estètic
que la fan apta per poder continuar sent utilitzada ja sigui en la conservació del patrimoni
existent de la pedra en sec com en expressions i projectes innovadors, atès la seva capacitat
d’oferir solucions tècnicament adequades i sostenibles;
Considerant que el patrimoni de la pedra en sec constitueix un actiu cultural de primera
magnitud i un potencial mediambiental i econòmic important lligat tant a la producció agrícola, ramadera o silvícola com al mercat del turisme cultural;
Considerant que el nou caràcter multifuncional, multisectorial i integrat de l’agricultura, la
ramaderia i la silvicultura, ha d’estar íntimament lligat al desenvolupament equilibrat del
territori rural, a la millora de la qualitat de vida i a la valorització i protecció del seu patrimoni cultural i mediambiental;
Reconeixent als paisatges de la pedra en sec la seva capacitat com a ponts culturals transfronterers i com a camps privilegiats de cooperació entre persones i cultures, de solidaritat
i de cohesió, i com a espais per compartir i participar;
Considerant la gran fragilitat d’aquest patrimoni cultural i les importants amenaces que
graviten sobre ell, com són el seu desconeixement, la falta d’inventaris, les aproximacions
objectuals, el seu caràcter aparentment modest, la seva freqüent inserció en àrees rurals
deprimides i despoblades, la falta de manteniment, la consideració de paisatge marginal a
efectes de projectes d’infraestructures o d’ordenament del territori, la seva sovintejada desvinculació de les decisions i polítiques sectorials;
Tenint en compte els textos jurídics existents a nivell internacional en els àmbits de la protecció i la gestió del patrimoni natural i cultural, del paisatge, de l’ordenament del territori,
de les polítiques agràries, de l’autonomia local i de la cooperació transfronterera;
Reclamen:
Que les Institucions públiques i privades, polítiques, acadèmiques, professionals, empresarials, sindicals, a tots els nivells i en els àmbits de les seves competències:
integrin, des del inici, com un paràmetre major, les exigències de la protecció i valorització
dels paisatges de la pedra en sec, sense tractar-los de manera fraccionaria i residual, en les
seves polítiques i tots els seus projectes d’ordenament del territori, d’infraestructures, d’agricultura o de qualsevol altre que afecti a la integritat d’aquests paisatges o pugui modificar-los de manera indesitjable. La conservació dels paisatges de la pedra en sec ha de ser
considerada no com un problema marginal sinó com un objectiu principal de l’ordenament
del territori
vinculin, de manera sistemàtica i ineludible, qualsevol tipus d’ajuda a activitats productives
o econòmiques dutes a terme en paisatges de la pedra en sec, a altres ajudes concordants i
simultànies destinades a la conservació, restauració i manteniment d’aquests paisatges i de
tots i cadascun dels elements que els constitueixen
fomentin i adoptin les mesures legislatives, administratives, financeres i educatives per tal
de millorar el coneixement, l’estudi, la difusió i la protecció integrada del patrimoni de la
pedra en sec
fomentin l’educació de la població en l’àmbit del patrimoni cultural i en particular en el de
la pedra en sec
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donin suport, amb iniciatives legals, econòmiques, amb recursos tècnics o altres, estimulant el voluntariat, a les associacions, fundacions, organitzacions, plataformes cíviques de
tot tipus que treballen en la defensa, en general, de la pedra en sec, reconeguin de manera
explícita la seva importància, utilitzin les seves capacitats i treball i impulsin la seva participació en projectes i programes
fomentin els programes de formació tant a nivell universitari, integrant les qüestions del
patrimoni i de la pedra en sec en particular, en els programes curriculars d’arquitectura,
urbanisme, paisatgisme, enginyeria, geografia, història, arqueologia, antropologia, agronomia, forests, gestió i turisme cultural, com a nivell professional i artesanal, per tal que tots
els actors implicats prenguin consciència del gran valor cultural que significa el patrimoni
de la pedra en sec i adquireixin les eines i els coneixements necessaris per a intervenir-hi
de manera adequada i fomentar l’ús d’aquesta tècnica i material
adoptin les iniciatives legals o les accions de patrocini pertinents perquè mitjançant desgravacions fiscals i ajudes econòmiques a disposició dels poders locals i propietaris privats o
amb accions diverses de suport i ajut respectivament, es posin en pràctica accions incentivadores eficaces per a la conservació del patrimoni de la pedra en sec. Des d’un punt de vista legal i econòmic, cal primar la conservació, restauració o rehabilitació del patrimoni de
la pedra en sec davant del seu enderroc i substitució i fomentar la utilització i reutilització
d’allò existent com a foment d’una política de desenvolupament sostenible
donin la màxima transparència i publicitat a tots els projectes que d’una o altra manera puguin afectar els paisatges de la pedra en sec per tal que puguin ser analitzats i si escau esmenats per les comunitats afectades abans de la presa de decisions i fomentin la democràcia participativa
impulsin les mesures legals i econòmiques escaients que permetin el desenvolupament d’un mercat de treball important lligat als oficis i treballs relacionats amb la pedra en sec per
tal de contribuir al impuls i diversificació de les economies locals i a l’augment de sortides
professionals i dels seus índex d’ocupació
que donin ple suport als objectius d’aquesta Declaració i posin tot el compromís i els mitjans necessaris per assegurar-ne la seva aplicació
Amb la intenció de reforçar el seguiment d’aquesta Declaració, promoure accions que la
mantinguin present davant les institucions i altres actors i estimular iniciatives que reforcin la seva aplicació, s’acorda, per unanimitat, la creació d’una Coordinadora d’entitats de defensa de la pedra en sec als Països Catalans. Aquesta Coordinadora, la estructura i seu de la qual es definiran en un termini de tres mesos a comptar de la data d’aquesta Declaració, s’encarregarà també d’afavorir els intercanvis i la creació de xarxes
transnacionals entre estructures amb finalitats similars.
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Diversos: http://coordinadorapedraseca.org
La página de la CEPS s’ha
convertit en un punt de referència per les activitats diverses que tenen a veure amb la
difusió del patrimoni cultural de
la pedra seca.
En aquest espai es recullen:
conferències, exposicions, concursos, jornades, sortides o
qualsevol novetat que tingui a
veure amb la pedra seca.
L’enllaç:
http://
coordinadorapedraseca.org
El correu per si ens teniu
d’enviar qualsevol información:
coordinadora@lamalla.net

Difonem la información básica de la revista Pedra Seca, com
són els fulls informatius digitals
i la relació d’articles de tots els
exemplars editats fins al present, perquè creiem que és el
màxim exponent de la difusió
d’articles d’investigació, actes,
congresos, publicacions i diversos que tenen a veure amb la
pedra seca.

Dins el recurs internet la
CEPS disposa de la principal
base de dades bibliográfica a
nivel de Catalunya i de l’estat
sobre la pedra seca. També hi
ha información adicional sobre
les publicacions d’altres països
com França o Itàlia i un apartat
on es poden descarregar documents digitals: articles de prensa
i algunes publicacions de caire
divers.
Per últim, hi ha uns apartats
d’itineraris que es tenen d’anar
ampliant en un futur com
també la idea de crear una base
de dades de vocabulari i de
diferents tipologies contructives en pedra seca.

“La página de la
ceps s’ha
convertit en un
punt de
referÈncia de
difusió del
patrimoni de la
pedra seca”

També hi ha un espai dedicat a
la difusió de la gent que treballa
a casa nostre en el món de la
pedra seca i la informació sobre
cursos o, ofertes de treball,
entre altres aspectes.
FOTOGRAFIA BARRACA MENORQUINA
COMENÇAMENTS DE SEGLE.
(FONT ATENEO MADRID)

Enllaç: http://coordinadorapedraseca.org
El correu per si ens teniu d’enviar qualsevol informació:
coordinadora@lamalla.net

