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Editorial

Aquest

any hem tingut una nova

edició de Trobada per la preservació de
la pedra seca dels països catalans i ja
en són vuit.
Tenim de fer-ne un balanç molt
positiu perquè hem ampliat el coneixement del territori envers el patrimoni de
la pedra seca.
Hem tingut la sort d’escoltar i
gaudir a ponents i comunicadors de
diversos àmbits temàtics: història, lingüística, arquitectura, art, geografia...
No hi ha cap patrimoni que gaudeixi
d’ad’aquesta transversalitat. Aquest fet
fa que el patrimoni de la pedra seca pugui atraure l’interès acadèmic i professional d’àmbits molt diversos.
A cada Trobada ens trobem amb
nous treballs de recerca, noves formes
d’entendre, conscienciar i difondre el
patrimoni cultural de la pedra seca arreu
del territori.
Gràcies a tots aquells que heu
participat i sobretot felicitar la organització per acullir-nos a Calaceit i pel bon
desenvolupament de les jornades.
FOTO PORTADA i CONTRAPORTADA: Fragment muralla defensiva
del poblat ibèric de Sant Antoni a
Calaceït (s. III a. C.) 2015
© Foto Jaume Plans
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La propera Trobada tindrà lloc al
2017 al Bages (Barcelona), on veurem
les tines, un indret de visita obligada.
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Quí som els membres de la CEPS ? Entitats adherides
mentar i coordinar les diferents
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.

- ajuntament de mura

- bisbal del penedès

- torredambarra

-GRUP BARRAQUER EL DRAC VERD

- lleida

CENTRE D’ESTUDIS CADAQUESENC

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

SECA

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 coordinad o r a s ’ i ns p i re n de l a
"Declaració de Torroella de
Montgrí" (2004), en la qual es
van marcar unes directrius específiques.

- ribera d’urgellet

- gavà

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 fo-

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

(la fatarella)

- centre excursionista Catalunya

- centre d’estudis del bages

- ASSOCIACIÓ PEDRA TOSCA

- OBSERVATORI DEL PAISATGE (OLOT)

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

- AMICS DE RELLINARS

- CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA

- ASSOCIACIÓ VIA PIRENA

Per contactar amb nosaltres:
coordinadora@lamalla.net
CENTRE EXCURSIONISTA
DE CASTELLAR
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Agenda / Activitats diverses dels darrers mesos
El Consell protegeix 97 barraques datades entre els segles XVIII i XIX de la Garriga
d’Empordà (8 gener 2015)
Els elements de pedra seca que es preservaran se situen als municipis d'Avinyonet de
Puigventós, Biure, Llers, Pont de Molins i Vilanant.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha
atès les peticions de diverses entitats i ajuntaments i ha protegit 97 barraques de pedra seca
de l'espai natural de la Garriga, en els termes

d'Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, Pont de
Molins i Vilanant. A més, el Consell s'ha compromès a afavorir la restauració de les construccions que daten d'entre el segle XVIII i XX.

Des de fa anys, el territori de la Garriga
reclama que es dinamitzi i preservi l'espai natural. Fa un any, un grup d'associacions i entitats vinculades a la salvaguarda del territori i
del patrimoni arquitectònic, històric i cultural de
la comarca van demanar que s'incoés un expedient per declarar-les Bé Cultural d'Interès
Local (BCIL). El Consell va iniciar els tràmits i

després de les al·legacions presentades durant el període d'exposició al públic, ja es disposa de la resolució que s'enviarà al departament de Cultura de la Generalitat perquè en
faci la corresponent inscripció en el Catàleg de
Patrimoni Cultural.
En concret es protegeixen 14 barraques a Avinyonet de Puigventós, 11 a Biure,
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46 a Llers, 4 de Pont de Molins i 22 a Vila-

Reconstrucció d’un marge (gener 2015)

nant.
Les barraques són uns elements de

El Departament de Medi Ambient de

l'arquitectura rural molt esteses arreu de la

ses illes col·labora amb l'Institut Mallorquí

Mediterrània. Actualment no se'n construei-

d'Afers Socials reconstruint un marge en el

xen i les que es conserven es deterioren amb

centre de primera acollida del puig des Bous.

el pas del temps si no s'hi actua. Segons ha
informat el Consell, la majoria són d'una tèc-

Font: https://www.facebook.com/Pedra-en-Sec-i-

nica de construcció molt senzilla, enfilades de

Senderisme

pedra una contra l'altra sense argamassa
que els uneixi. El seu ús era per aixoplugar persones o animals o bé per guardar
les eines de treball del camp o del bosc.

Totes les construccions són de planta
circular, cobertes amb falsa cúpula i amb
la porta d'entrada com a única oberta. El
seu ús era per aixoplugar persones o
animals o bé per guardar les eines de
treball del camp o del bosc. Totes elles
són de planta circular, cobertes amb falsa cúpula i amb la porta d'entrada com a
única obertura.La matèria lítica de què
estan construïdes és majoritàriament de
calcària. Segons la documentació existent, la majoria d'elles van ser construïdes entre els segles XVIII i XX.

Les barraques van ser un dels
elements que es van visitar en una ruta
cultural organitzada durant les Jornades
l'Empordà, el paisatge com a actiu econòmic.

Font: Diari de Girona
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Agenda / Activitats diverses dels darrers mesos
15 alumnes aprenen a fer murs de pedra en sec

aquest dilluns la nova topoguia de la Ruta de

(10 gener 2015)

la Pedra en Sec, una publicació que es com-

Curs desenvolupat per l’Ajuntament d’A-

pleta amb una APP per a mòbils i taules infor-

talaya dins el projecte “Joven Rural”. Diferents

matives que també oferiran una audioguia

alumnes de les localitats d’Atalaya, Valverde de

amb els principals punts d'interès.

Burguillos i Burguillos van participar en un curs

Salom, acompanyada de la consellera

de confecció de murs de pedra en sec, impartit

insular de Medi Ambient, Catalina Soler, expli-

pel monitor Manuel Infantes.

ca que aquest programa està cofinançat per la

Aquest curs està financiat per un conve-

Unió Europea dins del programa Interreg IVC

ni enter l’institut de la Juventut d’Espanya i la

que busca promoure el valor afegit de la cultu-

Federació de Municipis i Provincies.

ra i el patrimoni en les polítiques de turisme
sostenible i en les rutes senderistes amb valor
patrimonial.
En total, s'han editat 2.000 exemplars
en català, castellà, anglès i alemany, 500 per
cada idioma i el pressupost ha estat de 8.496
euros. La guia recull tots els trams que actualment estan oberts i senyalitzats, és a dir, un
total de cinc etapes.

Amb aquesta activitat es pretén que els
joves que tinguin habilitat puguin realitzar
aquests murs recuperant la tècnica constructiva: disposició de les pedres, fixació i tencament
per una major consistència.
Font: http://www.hoy.es/provbadajoz/201501/10/quince-alumnosaprenden-hacer-20150110004506-v.html

Presentació de la topoguia de la Ruta de Pedra
en Sec (19 gener 2015)
El Consell presenta la topoguia de la
Ruta de Pedra en Sec La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, ha presentat

Font:
http://www.20minutos.es/
noticia/2351405/0/consell-presentatopoguia-ruta-pedra-sec/
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(27 gener 2015) Restauració corredor d’accés a
sa Fonteta (Mallorca)

L'Associació Més Que Pedra, amb l'ajuntament de Son Servera
estem duent a terme la
restauració del corredor d'accés a Sa Fonteta des Puig de sa
Font,

documentada

des dels segle XVIII.
Un cop més, una iniciativa que ajunta societat
civil i institucions públiques en el manteni-

ment del patrimoni.
Font:
https://
www.facebook.com/
mes.quepedra
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Reunió de la CEPS, 31 gener 2015)
Reunió de membres de la Coordinadora a
Mont-roig del Camp.

de les finques.

El document té diferents objectius com
l'ordenació de l'espai afectat per la ruta d'acord

amb les directrius establertes pel Pla Territorial
de Mallorca (PTM) i altres Instruments de Planificació; establir les mesures per protegir i conservar el patrimoni viari que conforma la ruta; o
garantir la seguretat dels usuaris.

Així mateix, busca contribuir a divulgar i
valorar les qualitats culturals, etnològiques i naturals dels llocs que travessa; afavorir i potenciar
el desenvolupament local sostenible dels municipis per on discorre; Assegurar l’accés dels
senderistes per un itinerari senyalitzat i aplicar el
principi d'accessibilitat universal, en els trams en
què és possible i de manera preferent amb les
persones amb mobilitat reduïda.

La ruta de la pedra en sec de Mallorca s’amplia
fins als 300 quilòmetres (4 febrer 2015)
La ruta de la pedra en sec de Mallorca
s’amplia fins al 300 quilòmetres (4 febrer 2015 )
El Consell de Mallorca presentav el Pla
Especial de la ruta de pedra en sec que amplia el
traçat fins als 300 quilòmetres i hectàrees. Està
redactat amb el màxim consens dels propietaris
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Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ru-

lloc, encara que pugui tenir semblances orogràfi-

ta de Pedra en Sec de Mallorca (20 febrer

ques o agronòmiquess amb algun altre.
A la DO Priorat, el clima i el sòl s'han con-

2015)
S’obre el període d’exposició pública del

jugat per definir un paisatge que potser no és

Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta

prou atractiu per algunes persones, però que pot

de

Pedra

en

Sec.

Es

poden

presentar

al·legacions fins dia 18 d’abril de 2015.
Podeu consultar el pla especial a la pàgina: http://bit.ly/1FXwdP2

ser capaç de seduir a moltes altres. La indiferència mai és una característica que el Defineixi.
Però com tot paisatge, la mà de l'home està present i li dóna el toc personal: és el símbol evident
de l'esforç, de la feina en un terreny difícil, que no

Clima i paisatge, origen de la forta personalitat
del vi de la DO Priorat: terrasses i costers (26

pot fer més que transformar-se en un paisatge
especial.

febrer 2015)
La tortuosa geografia
d'aquesta zona fa que es tingui de conrear la vinya en
costers de pendents tant pronunciades que obliga, en alguns casos, a construir terrasses. Algunes d'aquestes
terrasses són tant estretes
que tant sols caben dues files de ceps, el que no permet l'accés mecanitzat. El
paisatge que generen aquestes vinyes és un dels trets
més característics del Priorat.
Si alguna cosa té el Priorat és excepcionalitat: a ningú se li pot escapar, en un passeig

per aquest territori, que es troba davant d'un
paisatge singular, d'unes característiques que el
converteixen en molt diferent de qualsevol altre

Font: HTTP://WWW.CATADELVINO.COM/BLOGCATA-VINO/CLIMA-Y-PAISAJE-ORIGEN-DE-LAFUERTE-PERSONALIDAD-DEL-VINO-DE-LADOCA-PRIORAT-TERRAZAS-Y-COSTERS?
UTM_CONTENT=BUFFER753DC&UTM_MEDIU
M=SOCIAL&UTM_SOURCE=FACEBOOK.COM&
UTM_CAMPAIGN=BUFFER
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La Wikipedra registra quasi 400 contruccions de pedra seca de l’Anoia (6 de març
2015)
Un total de 388 construccions de

pedra seca de la comarca de l'Anoia estan
inventariades digitalment a la Wikipedra.
Aquest registre digital va néixer fa quatre
anys "per contribuir al coneixement i preservació" d'aquest tipus d'elements. Tot el catàleg és gràcies a la col·laboració ciutadana.
Més de la meitat dels municipis anoiencs, 17
de 34, ja en tenen almenys un d'inventariat. Destaquen per sobre de tot les 114 construccions del terme municipal de La Torre de Claramunt. De fet, la
zona sud-oest de l'Anoia és on n'hi ha més de detectades, ja que La Llacuna compta amb 57, Carme
amb 50 i La Pobla de Claramunt amb 18. També
destaquen les 49 de Castellolí, les 30 de Sant Martí
de Tous, les 24 del Bruc i les 19 d'Òdena.
Altres municipis amb construccions registrades són Carbera d'Anoia i Rubió (5); Calonge de
Segarra, Capellades, Orpí, Els Prats de Rei i Veciana (3); Pujalt i Sant Pere Sallavinera (1).
Font: Info Anoia. Roger Vives

Neix “Barraca entre vinyes” una nova proposta
enoturística al Penedès, pionera a tot l’Estat (11
març 2015)
Es posa en marxa una nova iniciativa enotu-

que consisteix en allotjar-se en barraques de pedra
seca situades enmig de vinyes. Fins al moment, les
barraques estan situades a la zona de l'Arboçar, a
Avinyonet del Penedès, que anteriorment havien
estat emprades per la pagesia com un espai on
guardar les eines del camp o passar estones de
descans durant les llargues jornades de treball a ple
sol.
El projecte ha estat desenvolupat per cinc
socis penedesencs que han trobat la inspiració en
una proposta duta terme en altres indrets com és la

de "Cabanes als arbres". Segons Imma González,
una de les promotores, "aquesta és una nova oferta
d'allotjament pensada per a turistes que volen viure
experiències noves, sentir emocions i descobrir sensacions". El perfil a qui s'adrecen són parelles d'entre 25 i 60 anys que busquin un entorn ple de natura
i gaudeixin del món del vi i el cava.
Tot i que a simple vista les barraques puguin

rística, pionera a tot l'Estat. Sota el nom "Barraca semblar llocs incòmodes per passar-hi la nit, els
entre vinyes", el Penedès oferirà una experiència promotors expliquen que cada una disposa d'un es-
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pai d'uns 15m2, que permet situar-hi una suite amb dos anys, han tingut com a objectiu millorar la segula màxima comoditat. Això sí, els hostes no disposa- retat dels senderistes i recuperar les característiran d'aigua corrent ni d'electricitat, sinó que hi haurà ques originals del camí.
il·luminació led i aigua en garrafa .

Per aconseguir-ho, s’han realitzat tasques

Aquest nou paquet enoturístic es pot con- forestals per retirar materials acumulats sobre el
tractar a www.barracaentrevinyes.cat i inclou l'allot- camí i de reconstrucció de marges, parets i empejament i l'esmorzar, a més d'un tast de vins a la ta- drats. S'ha treballat en el tram 2, que comença a la
verna del Vinseum com a complement. Segons els carretera d'Esporles a Banyalbufar, i finalitza a la
creadors de la iniciativa, l'objectiu és complementar finca de Ses Mosqueres amb una longitud de 1.530
l'experiència amb altres activitats enoturístiques metres.Les obres de rehabilitació han permès treure
com les rutes en bicicleta o visites a cellers, entre a la llum una part important de l'antic traçat, modifialtres

cat amb la construcció d’ún camí de carro.

El Consell recupera l’antic camí d’es Correu entre
Esporles i Banyalbufar (13 març 2015)

La consellera Salom ha mostrat la seva sa-

tisfacció per la recuperació d’aquest camí i ha reiterat l'aposta del Consell per millorar la Ruta de Pedra

Segons han informat des del Consell aquest en Sec, una de les xarxes senderistes més imporcamí era la principal via de comunicació entre Ba- tants d'Europa, que cada any atrau a milers de pernyalbufar, Esporles i Palma, fins a la construcció de sones.
la carretera actual a la meitat del segle XIX.
Així, expliquen que amb tota probabilitat se- Font:

http://ultimahora.es/noticias/partforana/2015/03/13/146876/consell-recupera-antiguogueix el traçat dels camins de carros de Banyalbu- camino-correu-entre-esporles-banyalbufar.html

far, documentat al 'Llibre del Repartiment "(1232) i

conserva en gran
part les característiques dels antics
camins de muntanya, com un empedrat

de

gran

amplària, especialment en el vessant
d'Esporles.
S’ha detallat que els treballs de rehabilitació, que han durat
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d’Ebre i que va rebre un ajut a projectes de l’Institut Ramon Muntaner l’any 2014, vol contribuir a
conèixer millor els anjubs del terme municipal de la
Torre de l’Espanyol, amb l’objectiu de posar-los en
valor i ajudar a la seva preservació. Els anjubs són
unes construccions de pedra seca que es construïen per abastir d’aigua els pagesos que treballaven
en partides de secà allunyades dels nuclis urbans.

Nova edició del programa Cultura Viva: Els anjubs, construccions de pedra seca del paisatge
agrari de secà (7 abril 2015)

D’aquesta manera, en èpoques com la collita de
l’oliva, aquests anjubs permetien disposar d’aigua
de boca als agricultors que es quedaven a aquestes
partides durant uns dies, evitant així els trajectes
diaris entre el poble i el camp.

La recerca etnològica a Catalunya, iniciativa
de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial,

Aquesta activitat està organitzada pel Grup

continua amb el seu objectiu de donar a conèixer Anjubs de la Torre de l’Espanyol, l’Inventari del Paels resultats de les recerques sobre etnologia que trimoni Etnològic de Catalunya, el Departament de
es duen a terme a Catalunya amb una nova edició a Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
la

Torre

de

l’Espanyol

(la

Ribera

d’Ebre). de la Torre de l’Espanyol, el Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre i l’Institut Ramon Muntaner.

Així doncs, el proper 25 d’abril, a les vuit del
vespre, es presentarà a la sala de l’Ajuntament de

la Torre de l’Espanyol el projecte
“Els anjubs, construccions de
pedra seca del paisatge agrari
de secà”, a càrrec dels investigadors Eva Artal, Teresa Castelló,
Joaquim Jornet, Maria Montané i
Mercè Vea.
Aquest projecte d’investigació, desenvolupat pel Grup
Anjubs de la Torre de l’Espanyol
i el Centre d’Estudis de la Ribera
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Tallers sobre gestió d’espais verds i pedra seca, en
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El taller consistirà en la restauració d'un es-

el marc del Pla del paisatge transfonterer de la Cer- pai utilitzant els recursos locals: en aquest cas la
danya (9 abril 2015)

pedra seca i la vegetació autòctona. Abans de rea-

L'activitat, de tres dies de durada, se cele- litzar el taller pràctic també es tractaran qüestions
teòriques (organització de l'espai, usos, mètodes de
brarà en quatre torns a Èguet El Parc del Pirineu
Català, en el marc del Pla de paisatge transfronterer gestió, etc.). La formació anirà a càrrec de dos prode la Cerdanya, organitza uns tallers sobre gestió

fessionals i s'utilitzarà tant el català com el francès.

d'espais verds i pedra seca. L'activitat, amb el títol Els participants al taller hauran de dur martell, pun"Ordenar un espai públic. Integrat i respectuós amb xó, galledes, guants, sabates de seguretat i ulleres
el medi ambient i el paisatge", es farà en quatre de protecció.
Font:
http://www.catpaisatge.net/cat/
torns de tres dies entre els mesos d'abril i el de juny
notes_premsa2.php?idNot=209
de 2015. L'activitat consistirà en un exercici pràctic
de restauració de l'aparcament del local social-sala Curs d’iniciació a la construcció de marges (17
de festes d'Èguet, a l'Alta Cerdanya.
El Pla transfronterer del paisatge de la Cer-

abril - 16 maig 2015)
El Consell de Mallorca i el Consorci Serra de

danya, impulsat entre altres administracions i enti- Tramuntana Patrimoni Mundial organitzen un nou
tats per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, es curs d’iniciació a la construcció de marges a la finca

va iniciar a la primavera del 2013. La iniciativa vol de Raixa.
situar el paisatge com a element de desenvolupament i fer-ho de manera coordinada amb les institucions i entitats d'ambdues bandes de la frontera.
Una de les sis accions previstes per enguany consisteix en activitats formatives i jornades
educatives transfrontereres. Després que el mes de
març s'organitzessin tallers sobre poda i empelt, a
partir del mes d'abril se'n faran uns altres sobre espais verds i pedra seca. L'activitat tindrà una durada
de tres dies i s'han organitzat un total de quatre
torns: del 8 al 10 d'abril, del 21 al 23 d'abril, del 26
al 28 de maig, i del 3 al 5 de juny. Els tallers estan

adreçats bàsicament a tècnics dels ajuntaments de
la Cerdanya i les inscripcions s'han de fer a través
del Parc del Pirineu Català.

COORDINADORA ENTITATS PER LA PRESERVACIÓ
DEL PATRIMONI PEDRA SECA ALS PAÏSOS CATALANS

Pàgina 14

20 abril 2015. Curs d'iniciació a la construcció torn. El Land Art sorgeix els anys 60 del segle XX,
de marges organitzat a la finca de Raixa.
quan un grup d’artistes europeus i americans deciFont: https://www.facebook.com/Pedra-en-Sec-i- deixen intervenir en l’entorn natural per deixar la
Senderisme
seva empremta. Les obres es barregen amb la na-

Reconstrucció d’una barraca de vinya a Begues (21
abril 2015)
Acció de voluntariat al Parc del Garraf. Una
trentena de membres del Cercle de Voluntaris dels
Parcs Naturals han col·laborat el passat 7 de març
en la reconstrucció d’una barraca de vinya a prop
d’Els Casals, a Begues -Parc del Garraf.

tura per formar part d’ella.

Un cop finalitzada la tasca de voluntariat, els
membres del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals han pogut gaudir d’una visita al Centre Cívic El
Roure de Begues, on en Víctor Mata ha explicat
com treballa el Land Art Associació Catalunya.

Font: Institut Àgora
Els voluntaris han col·laborat amb el Centre http://voluntarisparcs.diba.cat/reconstruccioduna-barraca-de-vinya-a-begues/
d’Estudis Beguetans i amb Land Art Associació Catalunya per recuperar una barraca de vinya de pedra seca, fer una aclarida de vegetació dels voltants
i realitzar una acció land art amb el material de l’en-
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Trobada Pedra Seca Sense Fronteres SubiratsConflent (3 maig 2015)
3a Trobada Pedra

Seca

Sense

Fronteres

Subirats-Conflent! Un èxit
en tots els sentits. Felicitem el Centre d'Estudis
de Subirats, el Casal del
Conflent i els Amics de
Catllà per aquesta iniciativa per divulgar i preservar el patrimoni i fer amistats al mateix temps.

El paratge de Soterranyes Baixes (VinaròsCastelló) segueix desprotegit (22 maig 2015)
Ecologistes en Acció denuncia que el paratge natural de Soterranyes Baixes (Vinaròs. Baix
Maestrat. Castelló), segueix estant desprotegit tot i

haver-se demostrat que és un important enclavament d'enorme biodiversitat (orquídies, arbrat monumental local, fauna i flora, etc.) , amb gran importància etnològica, etnogràfica i arquitectònica rural de
pedra en sec i amb els últims reductes de pràctiques agrícoles extensives tradicionals. "
Des de l'any 2008, quan l'Ajuntament de Vinaròs (Castelló) va promoure un projecte de macropolígon industrial (250 hectàrees) a la zona Soterranyes Baixes, emparat sota patètics informes ambi-

entals municipals que proclamaven que "a la zona

no hi havia res", moltes coses han canviat.
L'esforç titànic de voluntaris d'Ecologistes en
Acció i de l'Associació de propietaris per a la defensa de les Soterranyes va treure a la llum molta de la
riquesa ambiental, arquitectònica, cultural, paisatgística, agrícola, hidràulica, etc., i va deixar amb el
cul a aire als seus promotors, en aquell moment la
coalició municipal PSOE-PVI, que encara avui dia
segueixen onejant la bandera de la destrucció del
paratge. Mentrestant es van comprar, a alt preu,
part dels seus terrenys amb diners públics, es va
especular, es va vendre il·legalment part del seu
arbrat d'interès local monumental i fins es va contractar a una empresa per al desenvolupament de
l'estudi d'impacte ambiental a la zona, que per cert,
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va ser d'un baixíssim nivell ambiental i que mai va sec, aljubs, marges de pedra, etc.) en el Catàleg de
arribar a presentar-se oficialment en cap projecte Béns d'Interès Local; no hi ha mesures preventives
específic. Tot això va sumir al magnífic Ajuntament per protegir la seva riquesa en fauna i flora, casetes
de Vinaròs en un forat econòmic de milions d'euros, de pedra en sec, etc ...
del qual encara s'està recuperant.
Un nou govern municipal va arribar, el PP, i
les seves promeses es van quedar en foc d'encenalls, ja que l'únic que van aconseguir demostrar
era la inviabilitat del projecte. El projecte, de 250

Font:
http://www.ecologistasenaccion.org/
article30147.html?lang=ca

Restauració d’una barraca a Olesa de Bonesvalls
(23 maig 2015)

hectàrees d'afecció va quedar reduït a 25 hectàrees, ufff, només un 10% era possible. Els informes
ambientals i arquitectònics elaborats per Ecologistes en Acció achuchaban a l'Ajuntament i els informes de la Conselleria de Medi Ambient que va obligar a estudiar la riquesa botànica i de la Conselleria
de Cultura i Patrimoni sobre la catalogació de les
casetes de pedra en sec, no deixaven marge de
maniobra. Davant d'aquesta situació, en comptes
d'anul·lar el projecte d'urbanització i iniciar els tràmits per conservar el paratge, dotar-lo d'un projecte
de desenvolupament sostenible i didàctic, donar-li
pressupost i iniciar una tempesta d'idees ciutadanes

per a la seva millora i conservació (foment de la
agricultra ecològica; creació d'escoles taller; educació ambiental; estudi i catalogació del seu patrimoni;
ecoturisme; birdwatching, estudis científics, etc.), ja
que no se'ls ocorre altra cosa que vendre les finques municipals ¿amb quin propòsit? Més del mateix ...
En resum, Soterranyes Baixes segueix sense protegir-se i la seva situació d'abandonament i
robatoris és preocupant; segueix sense incloure el
seu patrimoni arquitectònic (casetes de pedra en

Feina feta! La barraca del cal xacó restaurada el 2012 pel Grup de Recerca Olesa Rural, ja torna a estar dempeus després de l'esllavissada per
les fortes pluges!! En 3 hores i 9 persones voluntàries, dit i fet! Amb esmorzar i tot! El Mingo i el Santi,
pare i fill, són uns bons mestres!!!
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7è Concurs de Fotografia de la pedra seca.
(Torrebeses, 8 abril 2015)
Tema la pedra com a element de l'arquitectura po-

Tercera sessió del Curs d’iniciació a la construccio
de Marges, Mallorca, 11 maig 2015)
Font:

pular. Bases a: www.torrebesses.cat.Ajuntament de Senderisme
Torrebesses . C/Portal 3 , 25176 Torrebesses (Lleida).

https://www.facebook.com/Pedra-en-Sec-i-
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Inauguració de l’exposició permanent “La Pedra
Seca coma tècnica constructiva (2 juny 2015)
S’inaugura l'exposició permanent "La Pedra

Seca com a tècnica constructiva", un conjunt de panells i material divers per apropar-nos fàcilment als
diferents tipus de construccions, entendre com es

European Workshop. Dry Stone Walling in the

treballava i quins usos se'n feien.

Kamptal /Langenlois (8-3 juny 2015)
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Camp de treball d’universitaris holandesos a la trucció i manteniment d’elements arquitectònics.
Vall Fosca, 2 juny 2015)

Els joves arriben al Pallars per segon any

Uns 60 alumnes visiten per segon any con- consecutiu després de l'èxit del camp de treball del
secutiu la Vall Fosca participant en un camp de tre- 2014, que van conèixer després que l’Associació
ball pioner. El grup d’estudiants holandesos de la Marques de Pastor rebés el 2013 el Premi de TurisUniversitat de Breda que es troben efectuant un me Responsable per la ruta d’El Cinquè Llac. En
camp de treball a la Vall Fosca, han iniciat el seu aquesta edició, el voluntariat coincideix amb una
voluntariat pujant algunes parets, sota les indicaci- setmana molt important, el 2 de juny, que és el Dia
ons dels experts en construcció de pedra seca, i Internacional del Turisme Responsable i el 5 de
davant dels espectaculars paisatges de la Vall Fos- juny, el Dia Mundial del Medi Ambient.
ca i el Montsent de Pallars. L'alcalde de La Torre de

En la primera edició del 2014 es van recupe-

Capdella, Josep Maria Dalmau, i el president del rar fragments de parets de pedra seca en un tram
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Joan Ubach, de 500 metres del camí que uneix Antist amb Cashan visitat els treballs.

tell-estaó, a la Vall Fosca. Aquest any continuaran

El camp de treball forma part de l’ajuda vo- treballant en aquest camí, per acabar de completar
luntària en la qual cada any un grup d’estudiants el murs que quedaven pendents.
holandesos, de la Universitat de Ciències Aplicades Font:http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/
de Breda, aprofiten la realització del viatge d’estu- noticia/4099/arrenca/camp/treball/dels/
dis, finançat amb fons propis, per ajudar a la cons- universitaris/holandesos/vall/fosca
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Curs de Construccions en pedra seca, Vall de Bianya(13 i 20 juny 2015)
3 hores de teoria bàsica i 12 hores amb
pràctiques de construcció amb pedra seca, amb

l’objectiu de recuperar un ofici que es perd i també
un patrimoni essencial en la configuració del paisatge rural. Organitza: Ajuntament de La Vall de Bianya, a càrre de l'Associació Pedra Tosca. Lloc: Via
Romana de La Vall de Bianya Professorat teoria:
Carles Blasco – Arquitecte. Pràctiques: Montserrat
Moya Teresa Amat i Carles Blasco. Info: pedratosca
11@gmail.com.Ajuntament de Bianya 972290933.

Pedra en sec + Bioconstruccio, Sencelles (16 abril5 juny 2015)
8 joves obtenen el certificat del curs de Construcció
Sostenible realitzat per Més que Pedra
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Tir Conaill Stone Festival 19-21 abril 2015)
June

19th-21nd,

Glencomlcille,
Dry

Stone

Co.
Walling

2015
Donegal.
Workshop

Stone Sculpting and Letter Carving Workshops...

Manteniment camí de Biniaraix,
26 juny 2015)
Feines de manteniment del camí
del

Barranc

de

Biniaraix. Etapa 5

de la Ruta de Pedra en Sec.
Font:
https://
www.facebook.com/
Pedra-en-Sec-iSenderisme233534580169395
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Sèche/ International scientific society for
Drystone interdisciplinary study.

Quatre mots nostres passats al francès; Barraca, Joan-Lluís Lluís (12 juliol 2015)
Si la llengua espanyola ha estat prou
permeable per integrar algunes desenes de
paraules nostres, en canvi poquíssims mots
francesos vénen directament del català. En
veurem quatre. Avui: barraque.
Barraca té el seu equivalent, efectivament,
en un gran nombre de llengües, amb canvis
de sentit més o menys accentuats

La pierre naturelle dans le Massif central, France
23 juny 2015)

Primer diré l'etimologia fantasiosa, tot i que
molt llaminera. És la teoria del lingüista finlandès

Le 23 juin 2015, dans les carrières des Ets Pentti Aalto, que veia en barraca el descendent lluMallet à Volvic (63) était organisée une journée nyà del sumeri bárag, que, passat a l'assiri parakku,
« Pierre naturelle dans le Massif central » : pour significaria alhora temple d'un déu i residència reial.
quels marchés ? Comment rejoindre la dynamique ? Del temple o del palau fins a la barraca, es tractava,
Cette rencontre était destinée aux professionnels de és clar, d'una franca decadència. De l'assiri hauria
la filière et aux prescripteurs (collectivités, archi- arribat al català entrant a les illes Balears per l'intertectes, urbanistes, paysagistes ….).Cette journée a mediari dels fenicis. Joan Coromines, però, va espermis aux participants de découvrir les actions de combrar aquesta hipòtesi, explicant que Pentti Aalto
Vivier Pierre Massif central et d’échanger avec les segurament es va deixar “enlluernar per la semblanprofessionnels.

ça de la barraca de bestiar menorquina amb certes

Pour télécharger le livret participant:

torres piramidals acàdiques i babèliques”. El diccio-

http://vivierpierremassifcentral.com/2015/05/06/
journee-vivier-pierre-massif-central-volvic-63/

nari del Trésor de la langue française es mostra en

La CEPS ingressa a la SIPS (juny 2015)
La Coordinadora d'Entitats de Pedra Seca
passa a formar part de la Societat Internacional de
Pedra Seca, SIPS: Société Scientifique Internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la Pierre

acord amb Coromines, dient que no s'ha trobat cap
“menció catalana antiga de barraca a les Balears”.
Aquest diccionari francès es declara prudent, però, sobre el pas al francès d'aquesta paraula. Si bé no posa en dubte el seu origen català, diu
que potser no hauria vingut al francès directament
des del català sinó per l'intermediari del provençal.
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Joan Coromines, a l'inici de l'article que dedica a diguéssim: “quin boxador més barracat!” En francès

aquesta paraula al Diccionari etimològic i comple- també existeix el verb barraquer (amb dues r) però
mentari de la llengua catalana té clar, però, que no té res a veure amb el que ens ocupa avui: és un
aquest mot “des del català s'ha estès a totes les record de l'època colonial i designa, per un camell i
llengües europees”. Barraca té el seu equivalent, un dromedari, el fet d'ajupir-se...
efectivament, en un gran nombre de llengües, amb

I pel que fa a l'origen de la nostra barraca,

canvis de sentit més o menys accentuats, com en Joan Coromines dedica quatre pàgines atapeïdes a
anglès, en què es refereix a una caserna militar. parlar-ne. Si bé sovint els seus articles són amens i
Barraca, doncs, és la paraula viatgera que la llen- aptes per a tots públics, aquest és d'ús gairebé exgua catalana ha donat al món. Existeix, entre d'al- clusiu per a especialistes del ram de la lingüística.
tres, sota aquestes formes: barak (afrikaans, polo- Intentant fer-ne un resum barroer, sembla que ponès, neerlandès i danès), barrack (anglès, maltès i dria venir tant del mossàrab parriko –corral de bestiislandès), baraka (croat, letó i turc), barraca ar– com de l'àrab antic riwâq –porxada– i va entrar
(portuguès i espanyol), barracca (italià), barakas al català –d'això en Coromines diu estar-ne segur–

(lituà), baraks

(cebuà), barack (suec) baraka per les terres valencianes.

(romanès), Baracke (alemany), barakki (estonià), Font:http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8barics (gal·lès), barakk (hongarès), barakë articles/875390-quatre-mots-nostres-passats-alfrances-3-barraca.html
(albanès), brakke (noruec) o beairic (irlandès). En
francès, també té un sentit figurat, inexistent en català:

dir

d'algú
que

és

una baraque

sig-

nifica que
és

molt

forçut.
L'adjectiu
baraqué
té la mateixa significació,
com si en
català
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monastère Notre-Dame de Lluc, centre spirituel de
l’île depuis le XIIIe siècle s’enorgueillit d’une Vierge

7è.

Concurs

de

Rehabilitació

de

barraques de vinya i altres cons-

noire pour laquelle un chœur entonne chaque jour
le Salve regina.
Font: http://www.arte.tv/guide/fr/048539-002/unkilometre-a-pied

truccions en pedra
seca de la comar-

Bages

Rutes de l’Ar-

(Termini 17 juliol

boç, barraques

2015)

de pedra seca i

ca

del

altres eleemnts

rurals que hi ha
al terme muniMajorque, la route de la pierre sèche (6 agost 2015)
Un kilomètre à pied... Bien loin du tou-

risme de masse, Majorque offre au randonneur des
paysages méconnus parsemés d'oliviers, de chênes
liège et de cultures en terrasse. Pour les découvrir,
il faut emprunter les chemins reliant les anciens relais de poste ou les sentes cavalières, comme celle
commandée au XIXe siècle par l’archiduc Louis Salvador de Habsbourg, militant écologiste avant
l’heure et savant cosmopolite qui créa un petit paradis entre Deia et Valdemossa. Il y cultiva les raisins
Malvoisier comme ses voisins du village de Banyalbufar. De là, le chemin mène au Cap Gros d’où part
un tramway historique en direction de Sóller, la cité
des oranges. Il faut ensuite arpenter les gorges de

Biniaraix et grimper à 800 mètres au sommet de la
Serra Tramuntana avant de redescendre par un
étonnant défilé qui conduit à la mer. Plus loin, le

cipall (21 agost
2015)
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La Via del Capsacota declarada BCIN (Bé d’Interés Nacional (25 agost
2015)
El passat 25 d'agost
va ser Declarat bé cultural,
d'Interès Nacional (BCIN),
en la categoria de Zona Arqueològica, el tram de la
Via del Capsacosta entre
Sant Pau Vell (Sant Pau de
Segúries, Ripollès) i El Pas
dels Traginers (la Vall de Bianya, la Garrotxa) a Gi-

Itinerari: Cadaqués i sa pedra seca (21 agost 2015) rona, amb una longitut de 7 km i 400 metres, més
un km i 250 metres de trams auxiliars.

Paisatges de pedra seca, El Temps, 25 agost 2015)
La

revista

EL

TEMPS publica un reportatge sobre les construccions de pedra seca
elaborat per l'Observatori del Paisatge. Explica que és la pedra seca, origen i utilitat de les
barraques,

tipus

construccions,

de
web

Wikipedra, les 5 barraques BCIN de Mont-roig
del Camp i les Tines de
vi del Bages, entre al-

tres continguts.

És el tram més significatiu i adequat de tot el
recorregut

d'un

antic camí que
comunica

les

terres de la plana
de l'Empordà i
les de la Garrotxa, el Ripollès i
el

Vallespir.

L'amplada de la
calçada
entre
metres

oscil·la
els
en

tres
els

indrets més estrets i els cinc
metres

en

els

més

amples.

Conserva restes
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del ferm amb una certa continuïtat. Està construït Via Augusta que unia Cadis amb Roma. Malgrat
amb blocs de pedra col·locats en sec, de dimensi- que no es pot provar de forma fefaent l'origen romà
ons bastant regulars, delimitat per dues fileres de de l'obra d'enginyeria viària (com camí pot seguir un
carreus exteriors quadrats o rectangulars, ben ta- traçat creat des de la prehistòria), tampoc es pot
llats, de 30 a 40 cm d'amplada mitjana. En alguns descartar aquesta atribució perquè la construcció és
punts es poden apreciar encara les marques de ro- compatible amb els models romans.
deres.

Hi ha documents del segle X on es parla del
En els sectors de més pendent, el traçat s'a- camí que va d'Empúries a Besalú, i en els segles

dapta, serpentejant, amb corves tancades, trajectes medievals posteriors està bastant documentat el

curts rectilinis i pendents del 10-20%, amb pilons Camí Ral que unia l'Empordà amb la vall de Camcom elements de protecció de les rodes en els prodon. En època moderna es va convertir en camí
trams més perillosos. S'afegeixen obres de fàbrica de postes i va ser una artèria Important fins al 1927.
de gran interès, algunes d'envergadura notable, Representa també un paper transcendent en les
amb plataformes i murs de contenció de fins a qua- diverses incursions militars, especialment francetre metres d'alçada, obres de desguàs i drenatge ses, dels segles XVII fins principis del XIX. Aquesta
dels torrents i de les aigües pluvials, incloent em- via és un jaciment arqueològic que, pel seu ús fins
bornals subterrànies, etc. Tot això dóna idea de al segle XX, ha estat sotmès a un manteniment i, en
l'antiga calçada, feta amb la pedra de la zona que conseqüència, a una transformació constant per
travessa, on es poden seguir algunes pedreres. Vin- adequar-lo a les necessitats dels moments.
http://www.lavanguardia.com/local/
culats a la via hi ha una sèrie d'elements auxiliars, Font:
girona/20150902/54436191558/via-capsacostainclosos en la declaració, com són els ponts, les bien-cultural-interes-nacional.html
fonts, les reserves d'aigua, i aquelles edificacions,

majoritàriament hostals, relacionades amb el tràfic d'aquest camí al llarg del temps.
La Via del Capsacosta és esmentada com camí
romà des del segle XVII, però
fins ara l'arqueologia no ha
trobat cap prova concloent
d'aquesta atribució que, de
ser certa, s'hauria relacionar
amb un ramal secundari de la
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adquirir coneixements específics
sobre aquesta tècnica.
Inscripcions
Fundació el Solà, C/ Solà 23, La
Fatarella 977 41 39 02 - elsola@fundacioelsola.org
Més

informació

a

les

webs:

http://www.fundacioelsola.org/
http://www.alfatara.com/

Certificacions
S’emetrà un certificat de realització
de cada bloc temàtic per part de la

Curs de construccions amb pedra seca (La Fatarella—Fundació El Solà, octubre-novembre 2015)
El curs s’estructura en dos blocs temàtics
que

poden

cursar-se

de

forma

independent:

BLOC.I- Iniciació a la construcció amb pedra seca
BLOC.II- Tècniques d’aixecament i representació
del patrimoni amb pedra seca.
Objectius BLOC.I- Conèixer els fonaments i la història de la pedra seca com a tècnica de construcció
tradicional patrimonial. Conèixer i aplicar els principis bàsics de la construcció amb pedra seca.
BLOC.II- Conèixer les tècniques actuals per al topografiat i la representació d’elements patrimonials

construïts amb pedra seca.
Públic a qui va dirigit. El curs s’adreça a persones interessades en la construcció amb pedra seca.
D’especial interès per estudiants i professionals provinents de disciplines com arquitectura, enginyeria
de l’edificació, arqueologia, història, geologia o antropologia, així com també a aquells que vulguin

Fundació

Universitat

Rovira

i

Virgili

(FURV).

Els alumnes de la URV també podran convalidar
cada bloc com a Seminari Interdisciplinar (1ECTS).

Docents Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa,
Sergio Coll. URV .Empresa GBG. La Fatarella

Pàgina 30

Curs de construccions amb pedra seca (La Fatare- un altre seminari sobre tècniques de representació
lla—Fundació El Solà, octubre-novembre 2015)

fotogramètriques aplicat a aquests tipus de construcció a l’Escola d’Arquitectura de Reus de la Uni-

El passat dissabte dia 17 d’Octubre de 2015 versitat Rovira i Virgili.
va tindre lloc el curs de “Construcció amb Pedra Seca” al paratge dels Segurets. El curs va
anar a càrrec de la Fundació el Solà i el
Grup d’Investigació Architectural Heritage de la Universitat Rovira i Virgili i forma part .
La jornada es la primera part,
d’un grup de quatre jornades, on s’aprofundeix en els coneixements dels fona-

ments i la historia de la pedra seca com
a tècnica constructiva tradicional patrimonial. Paral·lelament es desenvolupa
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El curs és d’especial
interès per a estudiants i professionals provinents de diferents

disciplines,

com

la

construcció, arqueologia, història o antropologia.
També es va continuar en la reconstrucció dels
portells dels Segurets, on els
participants van aprendre les
tècniques constructives tradicionals i els processos constructius de la pedra seca.

Les properes jornades
tindran lloc els dies 31 d’octu-

bre i 14 i 28 de Novembre.
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2on. Taller de Pedra en Sec, Ginestar (25, 26 i 27
setembre 2015)

Exposició en el punt immòbil del món que gira.
Jordi fulla, 17 setembre—7 novembre 2015)
Inauguració: 17 de setembre a les 19h.
Dates: Del 18 de setembre al 7 de novembre
Centre d’Art Can Castells. Carrer Lluis Castells,
16,08830

Sant

Tel. 93 661 4646

Boi

de

Llobregat.
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Atelier pierre sèche Nozières (19-23 octubre 2015)
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toria de la pedra seca a Catalunya i arreu del món.
Conèixer la tècnica margera i altres tècniques con-

Apprentissage: Tri des pierres,pose des fondations, structives. Aprendre els conceptes bàsics de l’arrenmontage, couvertine / Approche des connaissances cada en tota construcció de pedra seca. Tècniques
théoriques

sur

la

technique

à

pierre

sèche de reconstrucció i consolidació de murs de pedra

Inscriptions ouvertes

seca. Estudi dels diferents tipus d’elements constructius amb la pedra en sec; feixes, murs de

Curs de pedra seca (23, 24 i 25 octubre 2015)

partió, cabanes, paviments o vials. Anàlisis de la
geologia del terreny i el tipus de pedra apta per al

Objectius Generals del Curs

treball en pedra seca.

Conèixer les normes bàsiques de la con- Pràctica: Reconstrucció d’un marge (sanejament
strucció en pedra seca. Identificar i reconèixer el de murs per reparar, planteig dels gruixos, criteris a

tipus de pedra del nostre entorn. Conèixer la mor- seguir per pujar paret) i consolidació d’una Cabana
fologia i la orientació dels minerals que composen de pedra seca. Estudi i anàlisis de diferents eleles pedres. D’aquesta manera podrem col·locar la ments de pedra seca (margeres, partions, cabanes,
pedra i construir qualsevol element amb pedra seca pous de calç). Aplicar metodologies correctes de
de la manera més favorable possible. Estudiar les treball. Iniciar un mur de pedra seca. Llei de la
diverses activitats que es promouen en el nostre trava. Coronaments i elements singulars. Familiariterritori a través de les diverses entitats.

tzar-se amb les eines i els mecanismes per a una

Programa Curs teòric i pràctic de la construcció bona feina. Iniciarem el projecte de recuperació del
patrimoni cultural i natural “la Ruta de la Pedra Seen pedra seca.
Teoria: Principis mecànics i arquitectònics. His- ca” al municipi de Les Planes d’Hostoles.
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Ruta de la Pedra Seca.. Iniciativa cultural entorn
la pedra seca, a través d’un itinerari saludable pel
patrimoni

rural

del

municipi

de

Les

Planes

d’Hostoles a la Garrotxa.
Visita al Parc de Pedra Tosca. El Parc de Pedra
està inclòs dins l’àmbit del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa i gaudeix d’un pla especial
de protecció des de l’any 1.985.
Formadors: Tècnics en pedra seca, de l’ Associ-

ació Pedra Tosca a les Preses: Teresa Amat
Planchart, presidenta de l’Associació Pedra Tosca;
Jordi Mary Hostalrich, naturalista, professional de la
pedra seca i cofundador de l’Associació Pedra Tosca; Carles Blasco Pinos, arquitecte i membre de
l’Associació Pedra Tosca; Jordi Ferrer, geòleg i
membre

fundador

de

Lithos

Geotècnia

Equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.
Font:
http://www.escolaorigens.com/portfolio/la- XVè Congrés Internacional Pedra Seca, 2-4 de setecnica-constructiva-de-la-pedra-seca-2

tembre 2016)

XVè Congrés internacional de Pedra Seca.
Grècia. Illa de Cefalònia (Illes Jòniques). 2-4 Setembre 2016. El relleu és molt muntanyós, i els conreus

són de vinya (panses i vi), olivera i cotó. Organitzen : Fondation de Céphalonie et Ithaque, la Societat Internacional de Pedra Seca i altres institucions.
Data límit per presentar comunicacions:
1/12/2015.
Contacte:Professeur Elias BERIATOS, Architecte, Aménagement du territoire, Université de
Thessalie – Vice-président du Conseil d’administration de IKI – beriatos@otenet.gr

Revista Pedra Seca, octubre 2015
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VIII Trobada d’Estudi per
a la Preservació del Patrimoni de la Pedra Seca
dels països catalans, Calaceit, celebrada 15, 16 i 17
maig 2015
La

VIII

Trobada

d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la pedra seca va tenir lloc ara fa
uns mesos a la població de Calaceit (Matarranya).
Aquest esdeveniment forma part de les Trobades
bianuals en defensa del patrimoni en pedra seca
que te com a finalitat difondre i donar a conèixer
l’immens patrimoni immoble que gaudeixen les terres de parla catalana. I cada vegada les Trobades
es realitzen en diferents indrets, facilitant l’intercanvi, el coneixement i fent possible l’acostament geogràfic i cultural. Aquestes estan promogudes per la
Coordinadora d’Entitats per la Pedra

Seca, un grup multidisciplinari 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.
José Antonio Benavente parlant sobre la pedra seca i les tècniques de
construcció a l’època ibèrica en el
Baix Aragó

La població de Calaceit (Matarranya) es troba situada a la província de Terol, entre les conflu-

ències dels rius Matarranya i Algars. El seu conjunt
urbà és un dels millors conservats de la comarca.
En la seva bellesa arquitectònica es fonen el característic color daurat de la pedra i el rogenc de les
teulades de les cases.
La nova Trobada ha estat adreçada a un
ampli ventall de públic: estudiosos, científics i comunitat universitària que treballin en projectes de re-
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cerca, que tenen com a camp d’acció les construc-

La jornada es completava amb la inaugura-

cions de pedra seca, educadors, intèrprets i guies ció de l’exposició “Pedra seca al Camp de Tarragode zones, professorat, professionals i empreses que na i les Terres de l’Ebre”
es dediquen a la conservació del patrimoni cultural,
estudiants d’arquitectura, història, geografia, turisme i altres matèries relacionades amb la gestió del paisatge i el
territori; o, professionals que treballen
en el camp del patrimoni cultural i natural, entre altres.
La Trobada començava amb la
ponència inaugural “Piedra seca y técnicas de construcción de época ibérica en
el Bajo Aragón” a càrrec de José Anto-

nio Benavente, arqueòleg i gerent del
Consorci Patrimonio Ibérico de Aragón.
Més tard, Artur Quintana ens endinsava
en la riquesa del vocabulari de la pedra seca amb la
ponència “El patrimoni lingüístic de la pedra seca al

L’endemà es presentava la ponència: “El

Mesquí”, seguida de la comunicació: “Un únic recull inventari a la gestió” a càrrec de Toni Reynés seguit
de vocabulari de la pedra seca” a càrrec de Jordi de les següents comunicacions: L’inventari de la
Grau, Museu Joan Cabré.

Vall del Madriu-Perafita-Claror, patrimoni de la hu-

Artur Quintana desenvolupant la ponència sobre manitat a càrrec de David Mas; Restauració de barvocabulari al Mesquí

raques com eina per a la reinserció social, de Jaume Rovira; Inventari de les construccions de
pedra seca (i altres elements) del passat agrícola del turó de l’Escletxa de Joan M. Vives i
Teixidó; Cinc barraques de Mont-roig: “Bé Cultural d’interès nacional” d’Esther Bargalló i
Martí Rom; Cabanes de volta a la Llitera de
Laia Brualla; Els Anjubs, construccions de pedra seca del paisatge agrícola de secà. La Torre de l’Espanyol de Maria Montané; Què va ser
primer la cabana de pastor o la cabana de pagès?
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Sobre els orígens de l’Arquitectura Tradicional en cia per la seva conservació, de Miquel Truyol; L’acpedra seca als països catalans, de Jaume Plans.

tivitat agrícola a la muntanya: El mas d’Andill (Horta

Una altra ponència: Esquivant el pintores- de Sant Joan- Parc Natural dels Ports) de Pepa Noquisme: integració de la pedra seca en dos projec- gués.
tes actuals a càrrec de Sergi Serra Casals i Marta

Per finalitzar les intervencions una taula ro-

Adroer Puig i les comunicacions: Monitorització dona “L’arquitectura de la pedra en sec: patrimoni i
agroclimàtica de dues cabanes de pedra seca al paisatge”, moderada per Sergi Saladié. Les ConcluT.M. de Verdú, de David Tous; Formació per a sions de la VIII Trobada i l’anunci de la seu de la
construir amb la tècnica de pedra seca. Cursos rea- propera Trobada, que serà al Bages a veure les

litzats per la Fundació El Solà, de Neus Borrell; Els tines, patrimoní únic a Europa.
Marges, Apunts sobre diferents tècniques construc-

La intervenció artística a càrrec de Rufino

tives. (El llenguatge de la Pedra, 2a. Part ), de F. Mesa: Homenatge al petó de Brancusi i una actuaXavier Solé; Com es deforma i es trenca un mur o ció dePep Gimeno “Botifarra”, donaven per finalconclusions d’un petit assaig de baix pressupost, tizada la VIII Trobada.
de Carles Blasco.
Per la tarda es visitava a peu el jaciment ar- www.trobadapedraseca.cat
queològic de Sant Antoni, situat a 1 km de la vila.
L’endemà

es

presentava la ponència
“La piedra seca en los
paisajes de la comarca
del Matarraña” a càrrec

de Paloma Ibarra i les
següents

comunicaci-

ons: Aproximació als
cucos del Pinós, d’Imma Garrigós i Clara Isabel Pérez; El paper de
la paret seca a Menorca per l’adaptació dels
boscos al canvi climàtic
i serveis ecosistèmics
associats: Cost eficièn-
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Miquel Truyol

Acte inaugural de la Trobada
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Toni Reynés
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Paloma Ibarra
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poblat ibèric de Sant Antoni a Calaceït (s. III a. C)
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Taller de fang
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Visita poblat ibèric Sant Antoni
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Taula rodona moderada per Sergi Saladie

Visita al jaciment arqueològic de Sant Antoni
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Intervencio artística a càrrec de Rufino Mesa:

homenatge al petó de Brancusi
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ANJUBS i altres construccions de pedra en sec de

la Torre de l’Espanyol
Fa més de set anys es va iniciar un treball
de catalogació dels anjubs. El projecte va nèixer
pel fet de donar a conèixer el nostre entorn i patrimoni de pedra seca. El terme municipal que havia
estat bàsicament de secà és ric en aquestes construccions.

Anjub comunitari de les Roureres

Aquest treball va culminar amb la celebració
de les VII Jornades Etnològiques a les Terres de
l’Ebre a La Torre de l’Espanyol el 17 de novembre de 2007 , i amb la participación a la V Trobada d’Estudi per a la Pedra en Sec als Països
Catalans a Palma de Mallorca els dies 23,24 i
25

d’octu-

bre

de

2009.

Anjub de
Batalla als
Massets

Anjub de Sacaries als Carrascals
Anjub Benides als Aubellons
A finals del 2012 s’amplia el grup de treball i
es porta a terme la catalogació dels anjubs i algunes altres construccions. El grup està forrmat per
Eva Artal, Teresa Castellò, Joaquin Jornet, Maria
Montané i Merce Veà.
Altres construccions de pedra seca :
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Forn de teules del Masset de Serrano

Cabanell del Tossalot de Ca l’Estudiant
El mot anjub té els seus orígens en la paraula àrab “al-jubb” que significa pou. La paraula
aljub amb l’article aràbic al- és substituït pel prefix
en- segons el territori en qüestió. Així, aljub es
converteix en enjub o
anjub en les diverses
variants. Concretament
a la Torre de l’Espanyol,
el mot que ha arribat als
nostres dies és començat amb “an-“.

Maria Montané, Eva
Artal, Teresa Castellò,
Joaquim Jornet i Merce Veà
Grup d'estudi de la pedra en sec de la Torre

Interior de la mina

Cabana de Ribellet a les
Rouredes
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Ressenya llibres
ció inèdita, més treball de camp,

gut, sinó també a descobrir el

tot fent una reflexió sobre la se-

seu paisatge, la fauna, la flora,

va presència històrica, física i

els mites, les llegendes, les tra-

context en el qual es produeix la

dicions, els costums, o, fins i tot

seva aparició i desenvolupa-

la gastronomia i l'artesania d'a-

ment.

quest paratge privilegiat.
Les

diferents

etapes

senyalitzades (Banyalbufar

a

Esporles, Can Boi - Muleta, Muleta - Tossals Verds, Tossals
Verds - Son Amer, Son Amer Pont Romà, amb algunes variArquitectura tradicional rural en
pedra seca a la comarca del
Bages.

ants) ens permeten veure acuradament de forma planera una
descripció bàsica de l'itinerari,

Jaume Plans i Maestra, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 2009.

què hi trobarem, els principals

Llibre guardonat amb el pre-

punts d'interès, allotjament en

mi Valeri Serra Boldú i amb pròleg

els diferents refugis que s'han

de LLorenç Ferrer i Alòs.

habilitat o, un plànol del recorregut.

Es tracta del treball de fi de

En definitiva, una bona

carrera ampliat. L’autor analitza i
descriu d’una forma detallada els

Diversos autors. Ruta de Pe-

eina per planificar una escapa-

trets essencials de la pedra seca de

dra en Sec, ed. Consell de

da a la Serra de Tramuntana i

la comarca del Bages dins un con-

Mallorca,

2014.

conéixer de primer mà la feina

Itinerari senderista actu-

de restauració i rehabilitació

La pedra sec és una tècnica

alitzat dels prop de 150 quilò-

dels camins, marges... de pedra

constructiva, emprada per l’home

metres que hi ha senyalitzats de

en sec que porta a terme des

des del neolític fins al present, que

la serra de Tramuntana de Ma-

de fa alguns anys el Consell de

consisteix a col·locar, combinar i

llorca.

Mallorca

text català.

encaixar pedres, de mides diverses,

octubre

Treball

divulgatiu que

La Guia també es pot

sense cap altra material que les

ens apropa no només a les

descarregar d'aquest enllaç:

uneixi. En sabem poc, però, sobre

construccions de pedra en sec

els seu origen i evolució. En aquest

que trobem al llarg del recorre-

http://www.conselldemallorca.net/
media/24441/
GUIA_GR_221_CAT.pdf

sentit, l’autor ens aporta documenta-
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Ressenya llibres
Les barraques de pedra seca
de l’Arboç. Robert Rovira Ferré ,ed. Ajuntament de l’Arboç,
2015.

Inventari de les 71 barraques de pedra seca de l'Arboç, amb fitxa descriptiva i coordenades geogràfiques. I les
més ben fetes, 46, dibuixades
amb croquis de planta i alçat, a
càrrec de Josep Pascual, del
Actes de la VII Trobada d’Estudi
per a la preservació de la pedra grup barracaire Drac Verd de
Stories from South Australia's seca als països catalans.
Sitges. Hi ha escrits de Joan
Stone Age. Bruce Munday with Annals del Patronat d’Estudis
Sans, alcalde de l'Arboç; FredeHistòrics d’Olot i Comarca (PEHOC),
photos by Kristin Munday, 2015.
ric Porta, arquitecte vendre2014
South Australia is blessed
with beautiful stone – stone with colour, texture and light. Some of our
stone structures have stood for 150
years, never touched by mortar.
The stories behind these
stone walls are captured in this
book, first published in December
2012 and launched by David Williamson. The book has sold out

twice and is being reprinted again. It
should be available early October

Edició acurada de totes les llenc...; Montserrat Moya, presiponències i comunicacions presen- denta de la Coordinadora d'Entades a Les Preses amb motiu de la titats per la Pedra Seca; Jordi
VII Trobada de Pedra Seca.

Grau, tècnic de l'Observatori del
Paisatge de Catalunya, i del
grup barraquer Drac Verd de

Sitges. A més, hi ha les definicions del Portal Wikipedra, la Declaració de Torroella de Montgrí, i un recull de fotografies que
s'han fet sobre activitats de la
pedra seca, i porta 158 fotografies a tot color.

2015.

Jaume Plans

BUTLLETÍ DIGITAL Nº 11

Pàgina 48

Fotos antigues

Bouches-du-Rhône .Mur de soustunement 1943 Ministère Culture France ©

