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  Encentem l’any amb bones sensa-

cions. Si fem un balanç de les activi-

tats que s’han fet arreu aquest 2016 

envers la pedra seca és molt positiu. 

És molt enriquidor compartir experièn-

cies i veure que la pedra seca mai ha-

via gaudit de la vitalitat i de la difusió 

que se’n fa a casa nostre.  

 Enguany es durà a terme a les 

Valls del Montcau (Bages) la IX Troba-

da d’Estudis per a la preservació del 

patrimoni de la pedra seca als països 

catalans. Tots aquells interessats en 

participar-hi ja sigui presentant alguna 

comunicació com per assitir-hi aneu-

vos reservant les dates 20, 21 i 22 

d’octubre de 2017. Els diferents orga-

nismes, ajuntaments, entitats i tot l’e-

quip humà estant treballant per acabar 

de confeccionar el programa que aviat 

farem públic.  

 En aquest sentit per donar con-

tinuïtat a aquestes Trobades també 

hem de dir que s’obre el termini per 

presentar noves candidatures per la 

seu del 2019. Totes aquelles entitats, 

organismes i estaments que vulguin 

presentar nova candidatura poden 

presentar la seva proposta a: coordi-

nadorapedraseca@gmail.com  

  

 
 IX TROBADA D’ESTUDIS PER A LA 
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI DE 
LA PEDRA SECA ALS PAÏSOS CATA-
LANS. VALLS DEL MONTCAU. 20, 21 
I 22 D’OCTUBRE 2017 

 
 
 

Podeu veure que també hem adaptat 
el logo al nou nom de l’entitat. Si bé 
popularment tothom ens coneix com la 
Coordinadora, oficialment passem a 
dir-nos APSAT:  
 
Associació per la Pedra Seca  
i l’Arquitectura Tradicional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quí som els membres de l’APSAT? Entitats adherides  

   L’Associació per la Pedra  

Seca i l’Arquitectura Tradicional  

és un grup multidisciplinar 

sense ànim de lucre que aplega 

ent i t at s ,  as soc iac ions  i 

col·lectius de caire divers amb 

l'objectiu de difondre, coordi-

nar, 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 pro-

postes presentades a la II Tro-

bada d’estudi per a la preserva-

ció del patrimoni en pedra seca 

als Països Catalans, celebrada a 

Torroella de Montgrí els dies 23 

i 24 d’octubre del 2004, i ratifi-

cades per unanimitat pels parti-

cipants a la III Trobada celebra-

da a Barcelona els dies 22 i 23 

d’octubre de 2005. 

   Els fins d’aquesta coordina-

dora s’ inspiren de la 

"Declaració de Torroella de 

Montgrí" (2004), en la qual es 

van marcar unes directrius es-

pecífiques. 

    L’Associació per la Pedra  

Seca i l’Arquitectura Tradicional   

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 iniciatives que 

desenvolupen les entitats i orga-

nismes 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. 

      Un altre dels aspectes en els 

quals vol incidir la Coordinado-

ra és en l'establiment d'un marc 

de referència per a la celebració 

de les diverses "Trobades d’es-

tudi 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 Coordina-

dora vol facilitar l'intercanvi de 

bones pràctiques que afavorei-

xin la conservació de la pedra 

seca i la transferència d'ex-

periències de valoració. 

   L’àmbit d’acció territorial 

d’aquesta coordinadora serà els 

Països Catalans i la seva llengua 

pròpia serà el català.  

Per contactar amb nosaltres: 

c o o r d i n a d o r a p e d r a -

seca@gmail.com 
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(la fatarella) 

- centre excursionista  Catalunya 

- centre d’estudis del bages 

- centre-miró grup barracaire 

(mont-roig del camp) 

- AMICS DE RELLINARS  

- CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA 

- ASSOCIACIÓ VIA PIRENA 

CENTRE EXCURSIONISTA 

DE CASTELLAR  

- torredambarra 

-GRUP BARRAQUER EL DRAC VERD 

- bisbal del penedès 

- lleida 

- ribera d’urgellet 

- gavà 

- ajuntament de mura 

- ASSOCIACIÓ PEDRA TOSCA 

CENTRE D’ESTUDIS CADAQUESENC 

- OBSERVATORI DEL PAISATGE (OLOT) 



 L’Ajuntament de Fornalutx i el Depar-

tament de Medi Ambient del Consell de Mallor-

ca col·laboren en la rehabilitació del camí des 

creuer (gener 2016) 

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

Senderisme-233534580169395/?

hc_ref=PAGES_TIMELINE 

 

Línea d’ajuts per mantenir les parets de pedra 

seca (15 gener 2016) 

  La Conselleria de Medi Ambient, Agri-

cultura i Pesca del Govern Balear aprovava a 

finals del 2015 una línea d’ajuts per realitzades 

inversions no productives vinculades al món 

Agenda / Activitats diverses dels darrers mesos 
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agrari per executar en el període 2015-2019.  

 Subvencions perquè els propietaris de 

parcel·les agràries puguin mantenir en bon 

estat els elements característics que delimiten 

la seva propietat com són els murs de pedra 

en sec. El preu de l’ajut és de 39 euros el me-

tre quadrat, arribant a 12.000 euros la subven-

ció màxima per beneficiari i convocatòria o 

36.000 euros per beneficiari al llarg de tot el 

programa que conclou el 2019. 

Font: http://www.diariodeibiza.es/formentera-

hoy/2016/01/15/linea-ayudas-mantener-buen-

paredes/817031.html 

http://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2016/01/15/linea-ayudas-mantener-buen-paredes/817031.html
http://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2016/01/15/linea-ayudas-mantener-buen-paredes/817031.html
http://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2016/01/15/linea-ayudas-mantener-buen-paredes/817031.html
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Recuperació d’una barraca als turons de Sant 

Antoni (9 gener 2016) 

 

 Feina feta pels voluntaris que han as-

sistit als tallers de pedra seca, recuperant la 

barraca de pedra seca dels turons de Sant An-

toni. Aquesta barraca la va entrar en Xavier 

Martorell a Wikipedra, el 13.09.2011, amb el 

codi 5053.  

 La intenció és continuar amb aquest 

projecte pels espais en custòdia que l’Associa-

ció Mediambiental la Sínia gestiona. 

 

font: http://www.riugaia.cat/info/els-turons-de-
sant-antoni-han-recuperat-la-seva-barraca-de-
pedra-seca/ 



 

Reparació d’urgència a la barraca d’en Pau 

Pebre del fons de Matabous (7 gener 2016)   

Font: Grup de Recerca Olesa Rural  

Tastets de Natura Local (30 gener 2016) 

 Sortida per cercar pedra seca seguint 
l’itinerari de les barraques de vinya tot tas-

tant productes de proximitat de Begues. 
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Reconstrucció barraca del Pedrellà a Mont-roig 

del Camp (23 gener 2016)    

 El dissabte 23 de gener de 2016, el 

GEPEC-EdC, l’AAVV “Muntanya Roja”, el Centre 

Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, 

van organitzar una jornada de restauració de la 

barraca del Pedrellà. 

 Un total de 21 voluntaris vinguts d’arreu 

de les comarques catalanes i fins i tot del País 

Valencià, sota la direcció de l’Albert Gavaldà, 

mestre marger, van refer la barraca que presen-

tava tres esllavissades, una de molt important al 

costat dret, una a la banda esquerra i una altra a 

la part posterior. Els voluntaris es van dividir en 

tres grups i, per començar, van netejar de vege-

tació el voltant de la construcció. Tot seguit es 

van posar a retirar totes les pedres caigudes i, 

finalment, van començar a enlairar filades, fins a 

refer totes les parts ensorrades. 
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Taller de restauració de Pedra Seca. Camí dels Su-

rers. Selva de Mar. (17 gener  i 21 febrer 2016)   

 El camí dels surers 

és un camí que surt de la 

Selva i travessa la ribera 

creuant per un petit bosc 

d’alzines sureres, d’aquí el 

seu sobrenom. Actualment 

aquesta via és GR-11. En 

aquest indret el passat mes 

de gener es van realitzar 

diferents  millores del camí 

netejant-lo i refent alguns 

murs.  

Font: https://

piratesdelapedras-

ca.wordpress.com/2016/01/18/imatges-de-la-

primera-jornada-de-restauracio-de-pedra-seca/ 

Pàgina 9 
BUTLLETÍ DIGITAL   Nº 12 



Redescobrir els aljubs (7 febrer 2016)  

Una ruta en plena natura que inclou visites al mar, 

permet conéixer diferents aljubs i construccions de 

pedra seca a  Quart de les Valls, possibilitant al ca-

minant fer un viatge en el temps. 

Font: http://www.levante-emv.com/…/redescubrir-

aljubs/1376046.html 

VII Jornades de Treball i Convivència. Reconstruc-

ció d’un mur de pedra. Aspa-Segrià (5 i 6 de març 

2016)  

Barraques de Masgranell i de Pomerar (Olèrdola) 

restaurades (26 de febrer 2016)  
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 El passat mes de febrer es 

van restaurar barraques del terme 

d’Olèrdola a càrrec del grup de socis 

del Centre Excursionista del Pene-

dès.  

 

Fotos Joan Domènech  

 

 

 

 

L’audioguia de la Ruta de Pedra en Sec ara acces-

sible per a persones amb discapacitat auditiva (27 

febrer 2016)  

 

Font: Pedra en Sec i Senderisme 

 http://bit.ly/guiesGR221 
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Taller pràctic paret de pedra seca. Eïvissa (5 març 

2016)  

 El passat mes de març els Amics de la Terra 

d’Eïvissa van organitzar un taller pràctic per apren-

dre com reparar un esportell tot divulgant la funció 

dels marges com són: evitar l'erosió de la terra, (i 

delimitar tanques, propietats i camins), suposen im-

portants refugis per a petits animals, caragols, sar-

gantanes, insectes... 

Font: http://cat.amics-terra.org/noticies/taller-practic-de-paret-
de-pedra-seca-p440 

 

Memorial Reichstag de Berlin (març 2016)  

El  Memorial en el reichstag de Berlin dedicat als 96 

membres del congrés alemany que es van pronun-

ciar contra Hitler al 1933. Aquestes van ser les dar-

reres persones que hauria detingut el dictador fas-

cista. Cada fragment de pissarra col·locada en sec 

recorda un polític, amb el seu nom, partit polític, i la 

data i lloc de la seva mort (generalment en un camp 

de concentració). Ells són els honrats davant  l’edifi-

ci del capitoli d’Alemanya on havien treballat per 

defensar la democràcia del seu pais.  

Font: Rick Steves 
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8è. Concurs de 

fotografia de la 

pedra seca, 

març-abril 

2016)  

  

 

 

 

 L’ajuntament de Torrebesses va organitzar 

el 8è concurs de fotografia sota el lema: “l’encant de 

la pedra seca”. Al Center d’Interpretació de la Pedra 

Seca es van lliurar els guardons, entre ells el 1r pre-

mi a Adrià Noguero Puente, foto reproduïda. 
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El Departament de Medi Ambient de les Illes 

col·labora novament amb l’Institut Mallorquí d’A-

fers Socials reconstruint un marge de pedra seca 

en el centre de primera acollida del Puig des Bous, 

(març 2016) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

    Font: Pedra en Sec i Senderisme 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
info: http://www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com/fr/
sitecontent/75-agenda/362-2016-02-15-13-43-32  
 

 

Subscripció per finan-

çar la restauració de la 

cabana de  “Clôt d’en 

Baladre”, (març 2016) 

 

  Mairie de Taurinya i la 

Fondation du Patrimoi-

ne, du Département, 

du Canigó Grand Site 

et du PNR Pyrénées 

catalanes van fer una 

crida per restaurar la 

cabana de “Clot d’en 

Baladre”. Es tracta d’u-

na barraca situada al 

massís del Canigó, permetrà servir d’abric durant 

molt de temps a excursionistes.  

       Més informació a: mairie.taurinya@wanadoo.fr 

 

L’Àgora del mas Marroch de Vilablareix dels ger-

mans Roca, (març 2016) 

 Per a fer aquesta obra monumental s’han 
utilitzat més de sis-centes cinquanta tones de pe-
dra calcària de Calaf i Sallent, i en un temps rècord 
de dos mesos i mig hem pogut acabar a temps la 
fase inicial de la pedra (pilars de pedra seca) per-
què després es poguéssin continuar les feines 
amb els arcs de fusta i totes les altres fases del 
projecte.  
 Podeu veure més informació a: https://
lafeixapedraseca.com/algunes-de-les-obres-fetes-aquesta-

temporada-15-16 i part del procés constructiu en 
aquest vídeo: https://player.vimeo.com/video/145630050 
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5è. Concurs de fotografia Litihica (març-maig 

2016)  

La Fundación Líthica – Pedreres de s’Hostal va 

convocar el V CONCURS DE FOTOGRAFIA, en 

aquesta edició 2016 sota el lema PUNTA NATI · 

PAISATGE DE PEDRA, amb l’objetiu de difondre, 

posar en valor i contribuir a la preservació d’aquest 

patrimoni cultural y paisatjístic de Menorca, actual-

mente en perill.  

 

 Balears participa en la iniciativa per presentar 

candidatura internacional per la pedra en sec (5 

abril 2016)  

 Balears mitjançant la Conselleria de Partici-

pació, Transparència i Cultura del Gover i els con-

sells Insulars participarà en la iniciativa de presentar 

una candidatura internacional per la pedra en sec 

per formar part de la llista representativa del Patri-

moni Cultural Inmaterial de la Humanitat de la 

Unesco.  
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 Per patrimoni cultural inmaterial s’entèn les 

pràctiques, representacions coneixements i habili-

tats que les comunitats, grups o individus reconei-

xen com part del seu llegat cultural i d’un patrimoni 

que s’ha transmés de generació en generació i que 

és necessari conservar.  

 Per iniciativa de Grècia i Xipre, i amb la in-

corporació de més de sis països entre ells Espany, 

s’ha iniciat el procés de preparació de l’expedient 

de la candidatura internacional de Patrimoni Cultu-

ral Inmaterial de la pedra en sec. 

 Així Ba-

lears, junt a al-

tres comunitats 

com Galícia, 

Astúries, Cata-

lunya, Extrema-

dura, Aragó, 

Canàries, Va-

lència, Andalu-

cia i Castellà i 

Lleó, sota la 

coordinació de 

la Secretaria de 

l‘Estat de Cultu-

ra del Ministeri 

d’Educació, cul-

tura i Esports, 

ha començat a 

treballar en la 

redacció de la 

fitxa preceptiva que ha de presentar-se a la Unesco 

per demostrar que la tècnica de la pedra en sec re-

uneix els criteris necessaris per la seva inclusió en 

la llista representativa.  

Font: http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-
espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/
Baleares-iniciativa-presentar-candidatura-
internacional_0_905010936.html 

 
 

Nota de premsa acord govern de la Generalitat  (19 

abril 2016)  

 Declarades bé cultural d'interès nacional 

cinc barraques de pedra seca de Mont-roig del 

Camp.  

 El Govern ha acordat declarar bé cultural 

d'interès nacional, en la categoria de zona d'interès 

etnològic, cinc ba-

rraques de pedra 

seca de Mont-roig 

del Camp (Baix 

Camp), i delimitar-

ne l’entorn de pro-

tecció. Es tracta, 

concretament, de 

la “Barraca del Mi-

quel Terna”, la 

“Barraca dels Co-

muns del Pellicer”, 

la “Barraca del 

Jaume de la Cota”, 

la “Barraca en es-

piral” i la “Barraca 

dels lliris”.  

 Aquestes 5 

barraques s’han 

escollit entre les 

132 que s’han identificat al terme municipal de Mont

-roig del Camp, per ser les millors conservades, per 
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la seva singularitat, monumentalitat o diversitat tipo-

lògica, i constitueixen un museu a l’aire lliure. Totes 

cinc estan situades relativament allu-nyades del po-

ble, al voltant de l’eix de la carretera del Pratdip (T-

310).  

 Les construccions de pedra seca, com ara 

barraques, marges, cisternes, paravents, carrera-

des o cabanes, constitueixen un dels elements cab-

dals del patrimoni etnològic del món de la pagesia 

del nostre país. La tècnica de la pedra seca consis-

teix a disposar les pedres d’una construcció sense 

cap element d’unió afegit, com el guix, el ciment, 

l’argamassa, fustes o ferros, i constitueix una ex-

pressió d’enginy i senzillesa de l’arquitectura popu-

lar. 

Les cinc barraques de pedra seca de Mont-roig a 

l’espai Comarcques de TV3 (6 abril 2016) 

 A l’espai “Comarques” de TV3 del divendres 

6 de maig de 2016, a l’apartat de Tarragona, ha sor-

tit un reportatge sobre les cinc barraques de pedra 

seca de Mont-roig declarades recentment (Diari Ofi-

cial de la Generalitat del 21 d’abril) “Bé Cultural d’In-

terès Nacional” (BCIN).  

  
Podeu accedir a: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/tn-
comarques-tarragona-06052016/video/5599724 
 
 

Valleseco (Gran Canaria) acondiciona la zona re-

creativa de la Laguna (26 abril 2016) 

 En la zona recreativa de La Laguna s’ha rea-

litzat un mur de pedra seca per separar la zona de 

la castanyar amb els elements biosaludables.  

Font:http://www.revistatara.com/index.php?
tags=Canarias%20Noticias%20Obras%
20publicas&pag=view_new&nid=18156 

  
 

 
 
 

El Consell ‘Eïvissa vol que la Unesco protegeixi la 

construcció amb pedra seca (29 abril 2016) 

 El Consell d’‘Eïvissa es proposa que la 

Unesco declari la tècnica constructiva de la pedra 

seca (sense unió de morter) pròpia de l’illa com Pa-

trimoni Material de la Humanitat. Amb aquest objec-

tiu, el Consell primer impulsarà el tràmit per declarar 

aquesta tècnica de construcció de murs en el camp 

com Bé d’Interés Cultural.  

 La Junta Interinsular de Patrimoni Historic 

adoptà aquesta decisió a la seva darrera reunió. El 

Consell s’ha compromés a difondre la candidatura 

de la pedra seca mitjançant la presentació de mo-

cions als plens tant del Consell com dels Ajunta-

ments i fomentar la implicació de la societat civil en 
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aquesta candidatura mitjançant les persones, asso-

ciacions i entitats dedicades al treball de la pedra 

seca. 

Font: http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-
balears/2016/04/29/consell-quiere-unesco-proteja-
construccion/838559.html 

 

 

El Consorci de Residus crea el Parc del Secà al 

costat de l’abocador de Bufalvent a Manresa (6 

maig 2016) 

 Es neteja i senyalitza un terreny de 13 

hectàrees per convertir-lo en un nou espai natural 

de Manresa i el Bages.  

 Oliveres, ametllers, camins envoltats de 

murs i barraques de pedra seca pels quals es podrà 

passejar amb itineraris degudament senyalitzats. 

Això és el Parc del Secà, un terreny de 13 

hectàrees propietat del Consorci del Bages per a la 

Gestió de Residus, que l'ha condicionat per obrir-lo 

a la ciutadania. El Consorci es converteix, així, en la 

primera entitat de residus a Catalunya que destina 

part de les seves instal·lacions per convertir-les en 

un nou espai natural per a l'oci.  

 El Parc del Secà queda enclotat entre el po-

lígon industrial de Bufalvent i l'anomenat parc Am-

biental, l'abocador. S'hi arriba pel carrer Pau Miral-

da de Bufalvent, on hi ha habilitat un petit aparca-

ment, i a partir d'aquí un camí que s'ha de condicio-

nar condueix al nou espai. 

 Té més de 400 oliveres de les quals s'elabo-

rarà oli de la varietat verdal i una dotzena de barra-

ques de pedra seca. També ametllers. El Consorci 

ha desbrossat tota la zona que el bosc s'anava 

menjant, ha netejat camins i i senyalitzarà tres itine-

raris d'aproximadament un quilòmetre cadascun per 

poder-lo recórrer. 

 Per al regidor de l'Entorn Natural, Marc Aloy, 

es tracta d'un projecte que recupera l'agricultura 

tradicional de secà de Manresa, paisatge i patrimoni 

com la recuperació d'elements de pedra seca. A 

més a més és un nexe d'unió entre la vall del Car-

dener i la del Llobregat, i ajuda a relligar l'Anella 

verda de Manresa. Jordi Morros. 

Font: http://www.regio7.cat/manresa/2016/05/06/el-
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consorci-residus-crea-el/360098.html 
 

Pedra sobre pedra a Vilfranca (13 maig 2016) 

 Els recorregut pel paisatge de la pedra en 

sec traslladen al visitant a l’arquitectura rural més 

simple i popular. A la localitat d’Els Ports existeix la 

major concentració de murs, pous i barraques i 

aquest tipus de construccions que tenen com nexe 

d’unió la pedra sobre pedra, sense més artifici, sen-

se cap mena de morter. La ruta del Pla de Mosorro, 

la Parreta i les Virtuts mostren diferents tipologies 

d’aquestes construccions. 

Font:http://www.levante-emv.com/
castello/2016/05/13/piedra-piedra-
vilafranca/1417275.html 

 

L’enciclopedia col·laborativa Wikipedra s’amplia a 

la Catalunya Nord (13 maig 2016) 

 L’enciclopèdia col·laborativa Wikipedra, una 

web en què els ciutadans poden introduir fitxes 

identificatives de construccions tradicionals de pe-

dra seca, ha ampliat el seu territori a la Catalunya 

Nord. 

 L’Observatori del Paisatge de Catalunya ha 

inclós al projecte 85 municipis de les mancomuni-

tats franceses de Conflent Canigó, Pirineus Cerdan-

ya y Capcir Alt Conflent, per això l’aplicació s’ha tra-

duït al francès, ha explicat la Conselleria de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat. 

 En els cinc anys de funcionament, la Wikipe-

dra ha inventariat 13.000 barraques en 38 de las 42 

comarques catalanes, gràcies a una xarxa de 185 

col·laboradors.  

 Les cabanes que estan soles, sense estar 

anexes a un mur o un marge, representen el 65% 

del total d’aquestes edificacions, seguides de les 
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que tenen alguna de les parets formant part d’un 

mur o marge (27%), i les formes més habituals són 

la circular i rectangular.  

 L’ampliació territorial forma part del Pla de 

paisatge transfronterer de la Cerdanya que impulsa 

l’Observatori junt a l’Ajuntament de Llívia (Girona), 

el Consell Comarcal de la Cerdanya, la Comunitat 

de municipis Pirineus Cerdanya i el Parc Natural 

Regional dels Pirineus Catalans. 

Font:http://www.lavanguardia.com/
vida/20160513/401770487267/catalunya-la-
enciclopedia-
colaborativa-
wikipedra-se
-extiende-a-
la-catalunya-
nord-
france-
sa.html 

 

La DGA ini-

cia els trà-

mits per pro-

tegir la tèc-

nica de la 

pedra seca 

(26 maig 

2016) 

  El Gobern d’Aragó ha iniciat el procediment 

per la declaració de la tècnica constructiva de la 

pedra seca,a la Comunitat Autònoma com Bé Inma-

terial i obre un període d’informació pública. La co-

marca  del Maestrat és on hi ha la major presència 

d’aquestes construccions.  

Font: http://www.diariodeteruel.es/noticia/72968/la-
dga-inicia-los-tramites-para-proteger-la-tecnica-de-
la-piedra-seca 
 

 

Formentera vol declarar BIC la tècnica de cons-

trucció dels murs de pedr seca (27 maig 2016) 

 El Consell de Formentera mitjançant la con-

sellera de patrimoni, Susana Labrador, presentarà 

en el ple de la institució insular una proposta pe de-

clarar la tècnica tradicional de construcció de pedra 

seca com Bé d’Interés Cultural Inmaterial. 

 Això després que la direcció general de Cul-

tura del Govern hagi presentat una candidatura in-

ternacional de la pedra en sec per formar part de la 

llista representativa del Patrimoni Cultural Inmaterial 

de la Humanitat. 

Font:http://periodicodeibiza.es/pitiusas/
formentera/2016/05/27/195278/formentera-quiere-
declarar-bic-tecnica-construccion-paredes-piedra-
seca.html 
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CACIS recupera 

barraques de vinya 

a Calders (abril-

maig 2016) 

 Des de CA-

CIS s’han  refet els 

que d’altres han fet 

caure. S’ha fet mal-

bé tot un seguit de 

barraques i marges 

de pedra seca du-

rant l’estesada que 

s’ha fet aquest mes 

de febrer i març a 

les finques properes  als Forn de la Calç.  

Font: https://cacispedraseca.wordpress.com/2016/04/17/

taller-de-pedra-seca-2016  
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 L’Estany va acollir l’Assemblea de la Coor-

dinadora d’Entitats de la pedra seca, a partir d’ara 

APSAT (maig 2016) 

 A més dels canvis dels membres de la Junta 

Directiva es van tractar tems com l’adhesió a l’Ob-

servatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la 

Generalitat de Catalunya, donar suport a la candi-

datura presentada per Xipre i Grècia per incloure la 

tècnica de la pedra sea a la Llista representativa del 

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la 

UNESCO, l’ampliació de la Wikipedra, i  el projecte 

Col·labora x Paisatge, per posar en valor el patri-

moni paisatgísitc de l’arquitectura tradicional de pe-

dra seca, entre altres aspectes. 

 També vam visitar la Mina, una obra d’engi-

nyeria del segle XVIII de més de 400 metres de llar-

gada acompanyats de l’arquitecte Jordi Morros. La 

foto de la portada d’aquest butlletí digital il·lustra la 

sortida de la mina. 
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Obres de neteja del bosc posen al descobert diver-

ses barraques a Martorell (maig, 2016)  

 Arran d’una neteja del bosc han aparegut 

algunes barra-

ques al municipi 

de Martorell. La 

intenció de l’Ajun-

tament és preser-

var-les. 
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L’association des artisans Laviers et Muraillers de 

Bourgogne vous propose cet atelier au Domaine de 

Saint Laurent (abril-maig 2016) 

 
font: http://oikos-ecoconstruction.com/stage-
construction-restauration-de-murs-en-pierre-seche/ 

 

Vivier Pierre Massís Central (març-juny 2016) 

 Com a part del projecte Vivier Pierre Massís 

Central, l'agència de desenvolupament MACEO i 

l'associació d’Alvèrnia Muraillers Rano Raraku coor-

dinen l'operació "Primavera de pedra en sec al 

Massís Central" del 20 de març a la 20 juny 2016.  

 L'objectiu d'aquest esdeveniment és perme-

tre una àmplia audiència per descobrir l'art de la 

"pedra seca" i l'herència que s'associa amb ella, 

sinó també per educar els prescriptors a la seva 

aplicació.  

 Quaranta esdeveniments s'ofereixen a tra-

vés del Massís Central: visites, demostracions tèc-

niques, conferències, capacitació, exposicions ... 

 

 

font: http://laviers-muraillers-bourgogne.fr/category/

printemps-de-la-pierre-seche 
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Curs d’iniciació a la cons-

trucció de marges (abril-

maig 2016) 

 El Departament de 

Medi Ambient del Consell 

de Mallorca va organitzar 

un curs d’iniciació a la 

construcció de marges, 

adreçat a persones majors 

de 16 anys, no professio-

nals. 

 El curs va tenir lloc 

a la finca pública de Raixa, 

al terme de Bunyola, del 15 

d'abril al 14 de maig de 

2016 amb una bona partici-

pació de gent activa. 

font: https://

www.facebook.com/Pedra-en-

Sec-i-Senderisme-

233534580169395/?

hc_ref=PAGES_TIMELINE 
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Dry Stone Walling, European Workshop (abril 

2016) 

 

L’arte dei muri a secco. Corso della Comunita 

Montana (maig 2016) 

 La comunitat de la Muntanya està organit-

zant un curs per promoure el paisatge històric i el 

valor ambiental dels murs de pedra seca i augmen-

tar la consciència ambiental. Aquesta iniciativa per-

metrà conéixer la legislació provincial de referència i 

aprendre a construir murs de pedra seca, una ne-

cessitat per als agricultors i una oportunitat per als 

artesans i aficionats.  

 El curs es durà a terme a la Comunitat de 

Muntanya el passat mes de maig consistirà en una 

lliçó teòrica i visita guiada i demostracions pràcti-

ques. S'organitza amb la col·laboració de l'Acadè-

mia de la Muntanya de Trentino, entitat que consta 

rà de professors especialitzats. 

Font: http://www.valsassinanews.com/2016/04/19/larte-

dei-muri-a-secco-un-corso-della-comunita-montana/ 

 

Laboratori de Muri a Secco (28 maig 2016) 

 El Laboratori Tècnic i de construcció tradicio-

nal  organitzat per la CSI (Centre d'Estudis Ibleo) té 

per objecte el coneixement del coneixement tècnic i 

aplicació pràctica vinculada a la realització de murs 

de pedra en sec segons l'antiga tradició. 

 Les habilitats i capacitats que es proposen 

en el Laboratori són tradicionals en la naturalesa, 

però poden tenir una nova i estratègica de comerci-

alització, tant dins de les intervencions de la remo-

delació del paisatge agrícola que en els compresos 

en el patrimoni rural, en la construcció i la jardineria 

(com elements de mobiliari d'espais verds públiques 

i privades), convertint-se en una oportunitat real  

professional. 
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   Font: ttp://www.centrostudioibleo.it 

 

 

Workcamp dedicat a la tècnica de recuperació de 

mur en sec en defensa del paisatge en terrasses ru-

ral Ischitano (31 maig 2016) 

 

 Ara, per comprendre, sobretot per defensar 

la identitat del paisatge de terrasses rural històric - 

les pistes d'esquí, de Ligúria i Pulla, el conjunt d'Ità-

lia - arribar a Ischia joves de tot Itàlia, França, Rús-

sia i fins i tot de Corea. En el primer camp de treball 

en les tècniques de recuperació de murs de pedra 

seca, artesans i arquitectes locals el portarà de la 

mà a través del camp de l'illa mitjançant la capacita-

ció en l'ús d'antigues tècniques de construcció.   

 I el camp de treball també servirà per esta-

blir el to per a la recuperació necessària d'una part 

del paisatge de terrasses rural decadent de Ischia, 

que abasta l'encantador bosc de Falanga (on la vi-

nya s'ha conreat fins a 500 metres sobre el nivell 

del mar. Nodrir el paisatge, el que facilita l'agricultu-

ra en els llocs més inac-

cessibles amb el siste-

ma de terrasses 

 

 

Font: http://lnx.cainapoli.it 

wordpress/2016/05/31/1-

workcamp-dedicato-alle-

tecniche-di-recupero-dei-

muri-a-secco-in-difesa-del

-paesaggio-terrazzato-

rurale-ischitano/ 
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Una ruta per les casetas de pedra en sec a Onda (10 

juny  2016) 

 En les muntanyes del terme municipal de la 

comarca de la Plana Baixa s’assenten unes cons-

truccions realitzades unicament amb pedra que avui 

són testimoni d’un passat d’agricultura i ramaderia. 

 

Font: http://www.levante-emv.com/
castello/2016/06/10/ruta-casetes-pedra-sec-
onda/1430181.html 

 
 

Cultura vol donar la màxima tutela patrimonial a 

la barraca de Calces Blaves (23 juny 2016) 

 Els tècnics de patrimoni arquitectònic de la 

Direcció Territorial de Castelló, Arturo Zaragoza i 

Blanca gómez, van visitar la barraca de Calces Bla-

ves de Vilafranca, un exemple excepcional d’arqui-

tectura de pedra en sec. En la visita també va ser-hi 

el cap del Servei Territorial de Cultura de Castelló, 

Josep C. Linares i el batlle de Vilafranca, Òscar Te-

na, els quals realitzaren una detinguda visita a la 

barraca, que destaca per les seves proporcions.  

 Aquesta barraca és un dels exemples de 

major interés de la cultura de pedra en sec de l’àm-

bit mediterrani. Encara que rebi el seu nom de la 

legendària figura d’un bandoler del segle XIX, el joc 

espacial de la tancada, dels espais interiors i el do-

mini visual del paisatge remet a tipologies ances-

trals. 

 Es tracta d’un conjunt de pedra en sec únic, 

Pàgina 31 
BUTLLETÍ DIGITAL   Nº 12 



atípic i singular, ja que no obeeix  cap tipologia de 

caseta de la zona. Està formada per dos grans ca-

setes i un tancat dalt d’un cim. Els tècnics de cultura 

estant estudiant dotar de la màxima tutela patrimo-

nial aquesta magnífica arquitectura.   

Font:http://www.levante-emv.com/
castello/2016/06/23/cultura-quiere-dar-maxima-
tutela/1435650.html 
 

Curs de pedra seca. Vistabella del Maestrat. 16 i 17 

juliol 2016) 

 Curs que constarà de dos activitats; una teò-

rica on es parlarà sobre la tècnica de la pedra seca 

ii, una part pràctica consistent en la reconstrucció 

d’una falsa cúpula i d’un marge.  

 

Corso di primo livello teorico e pratico per la cons-

truzione di muri a secco (2 setembre 2016) 

 La Ciutat de Brentwood i el Parc Baldo com-

parteixen amb l’Acadèmia de la Muntanya de Tren-

to, la necessitat de prendre possessió de les tècni-

ques de construcció de murs de pedra seca per re-

cuperar un aspecte de la seva identitat territorial i 

contribuir al manteniment del territori de forma sos-

tenible. El curs permet aconseguir el segon nivell de 

la validació professional. El curs està obert a un mà-

xim de 30 participants artesans, agricultors, tècnics i 

aficionats. 

 

Font: http://www.accademiamontagna.tn.it/corso-di-primo
-livello-teorico-e-pratico-la-costruzione-di-muri-secco  
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Quasi trenta barraques de pedra seca restaurades a 

Begues (20 octubre 2016) 

 Si Begues pot presumir de tenir un patrimoni en 

pedra seca cada vegada més ben conservat, això és grà-

cies sobretot a la tasca del Centre d’Estudis Beguetans 

(CEB), amb la necessària complicitat, és clar, dels propie 

taris de les barraques de vinya. Des que el CEB i la seva 

gent van començar a restaurar les barraques de pedra 

seca en mal estat, l’any 2007, ja n’han restaurat quasi 

una trentena. La darrera és la barraca de l’àvia Teresa, 

prop de Can Sadurní. Dissabte passat, 15 d’octubre, un 

grup de persones convocades pel mateix CEB i la Land 

Art Associació Catalunya (LAAC) van dedicar el matí a 

restituir les parts danyades de la barraca, que aviat esta-

rà restaurada del tot. 

 L’objectiu de les dues entitats és no parar fins a 

restaurar-les totes. El cens que han elaborat arriba al 

centenar de barraques, moltes de les quals estan molt 

danyades pel pas del temps i la manca de manteniment. 

Perquè les barraques ja restaurades no es tornin a mal-

metre, el CEB i l’Ajuntament de Begues han acordat un 

conveni perquè l’entitat cultural se n’ocupi. 

 
font: https://abegues.wordpress.com/tag/land-art-
associacio-catalunya/ 
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Cicle de jornades formatives sobre la pedra seca 

(octubre 2016) 

 Dins les accions del projecte 

COL·LABORAxPAISATGE que impulsa ADRINOC 

amb el suport i assessorament de l’Observatori del 

Paisatge, aquest mes d’octubre, s’està duent a ter-

me un cicle de jornades formatives sobre les cons-

truccions de pedra seca. Amb la finalitat de potenci-

ar aquest patrimoni com un valor afegit per al territo-

ri, la formació incideix en els mecanismes, mètodes 

de gestió i protecció d’aquests elements a través de 

propostes d’ús des de les vessants lúdiques, turísti-

ques i educatives. 

 En total, es realitzaran 5 jornades formatives 

en diferents punts del territori català. La primera, va 

tenir lloc el passat dilluns 10 d’octubre, es va desen-

volupar a les dependències de la Biblioteca munici-

pal de Roquetes, al Baix Ebre i va comptar amb la 

participació d’una quinzena de persones. El dijous 

13 d’octubre, al Centre d’Interpretació de la Pedra 

Seca de Torrebesses, al Segrià, va tenir lloc la se-

gona jornada i avui divendres 14 d’octubre, a l’A-

juntament de La Fatarella, a la Terra Alta, s’està 

portant a terme una altra de les jornades previstes. 

Les següents jornades es realitzaran el proper di-

marts 18 d’octubre,  a El Pla de Santa Maria, a 

l’Alt Camp, i el dimecres 19 d’octubre, al Trull del 

fuster de Vilanant, a l’Alt Empordà, amb la qual es 

tancarà el cicle de jornades formatives. En aquesta 

última, a més de les diferents ponències, al llarg del 

dia, els assistents podran visitar l’exposició itinerant 

“La Garriga, paisatge de pedra, paisatge viu”. La 

Garriga és un paratge típicament mediterrani amb 

un excepcional patrimoni d’arquitectura de pedra 

seca que inclou feixes, parets, recs i barraques. 

 Com tancament del cicle formatiu, des d’A-

DADRINOC s’ha programat un viatge d’estudi al 

Parc Natural del Pirineu Català que tindrà lloc els 

dies 20 i 21 d’octubre i que permetrà als participants 

visitar diferents iniciatives de posada en valor de la 

pedra seca a la vegada que conèixer nous usos i 

noves aplicacions de la tècnica constructiva de la 

pedra 

 
font: http://adrinoc.cat/ca/3338-2/ 
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III Congrès Mundial sobre Paisatges de Marjades: 

“Elegint el futur”. Venècia-Pàdua (6-15 octubre 

2016) 

Més informació a: http://www.terracedlandscapes2016.it/ 

 

Muretti a Secco sul Barro. 

l’intervento dei volontari tra 

camporeso e migliorate (23 

octubre 2016) 

 És el sisè any que Par-

co Montana Fango i WWF 

Lecco proposen l’activitat 

“murs de pedra seca” artefac-

tes d’enginyeria en la cons-

trucció de la qual l’home utilit-

za per conquerir nous espais, sovint per ser dedicat 

al cultiu de vessants de llocs muntanyencs, d’una 

altra manera impossibles d’explotar, sinó també un 

elevat valor ambiental per a les moltes espècies de 

plantes i microfauna que aquestes instal·lacions po-

den acomodar. 

Font: http://lecconews.lc/news/muretti-a-secco-sul-barro-

lintervento-dei-volontari-tra-camporeso-e-migliorate-

168122/#.WIYkoWcizIU 
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Jornada pedra seca a Pratdip (13 novembre 2016) 

 El proper 13 de novembre, com ja és tradició 

cada novembre dels darrers anys, anirem a la finca 

de les Setjoles, propietat del GEPEC. Aquesta ve-

gada intentarem enllestir la reconstrucció d'un mar-

ge ja inciada la primavera passada. Comptarem 

amb la direcció d'un mestre marger. Si som molta 

colla i tenim temps, intentarem netejar de vegetació 

un antic forn de calç. 

   Font: http://gepec.cat/show_new.php?id=378 

Curs de recuperació de camins tradicionals amb 

pedra seca a Senterada (23 novembre 2016) 

 L’Associació Marques de Pastor, associació 

que gestiona el Cinquè Llac, i l’Escola Agrària del 

Pallars organitzen 

el I Curs de recu-

peració de camins 

tradicionals amb 

pedra seca del 21 

al 25 de novembre 

a Senterada. 

 L’objectiu 

d’aquest curs és 

crear bons profes-

sionals en la res-

tauració, recons-

trucció i recupera-

ció dels antics  
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camins i conscienciar a la població local i als agri-

cultors i ramaders de la necessitat de preservar-los 

com a element identitari del territori però al mateix 

temps, com a element que manté els sòl fèrtils dels 

conreus. 

 En els darrers anys s’han dut a terme acci-

ons de restauració, reconstrucció i recuperació d’al-

guns dels antics camins de ferradura que han per-

viscut al Pirineu. 

 El resultat d’aquestes intervencions ha posat 

en relleu la necessitat d’establir criteris d’actuació 

rigorosos basats en experiències reeixides per ga-

rantir resultats correctes.  

 En aquest curs, es presenten els criteris i les 

tècniques de recuperació de camins tradicionals des 

del vessant teòric i es realitzen pràctiques sobre el 

terreny d’algunes de les actuacions concretes més 

habituals per rehabilitar un camí. 

Font: http://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-

sobira/curs-recuperacio-camins-tradicionals-amb-pedra-

seca-senterada/20161123101440005994.html 

 Restauració de barraques al terme de Castellar del 

Vallès (gener 2016– gener 2017) 

 El Grup de Recerca de pedra seca del Cen-

tre Excursionista de Castellar del Vallès han restau-

rat durant el 2016 i principis del 2017 diverses bar-

raques del seu terme municipal. Entre les construc-

cions de pedra seca restaurades cal esmentar la-

barraca número 141, també coneguda com “d’en 

Pau Jonoll, la barraca del camí de cavalls, la barra-

ca 103, o d’en Ramon Suades, entre moltes altres.  

 

font: http://pedrasecacastellar.blogspot.com.es/ 
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Grup de Recer-

ca de pedra se-

ca del Centre 

Excursionista de 

Castellar del 

Vallès realitzant 

la restauració 

d’una de les 

barraques. 
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Curs de pedra en sec (octubre-novembre 2016) 

font: http://mesquepedra.hol.es/2016/12/el-patrimoni
-de-la-pedra-en-sec-es-cosa-de-tots-imatges-del-
curs-de-pedra-en-sec-del-passat-octubre-i-

novembre-de-2016/ 
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Curs de construccions amb pedra seca a la Fatare-

lla. (octubre- novembre 2016) 

 El curs es planteja com a una continuació 

del curs realitzat entre els mesos d’octubre i novem-

bre de l’any 2015, el qual es va definir com a un 

curs introductori. Aquesta segona edició proposa un 

major aprofundiment en les construccions 

de pedra seca. Es repeteix l’estructura a 

través de dos cursos: 

- CURS.I- Tècniques d’aixecament i repre-

sentació del patrimoni amb pedra en sec: 

desenvolupa la representació i estudi de 

construccions de pedra, especialment amb 

els mitjans i tècniques digitals actuals. 

CURS.II- Aprofundiment en la construcció 

amb pedra en sec: planteja introduir els 

aspectes fonamentals de la tècnica de 

construcció amb pedra en sec. 

Introducció al curs i classe magistral orien-

tada al treball de camp (Dr. Agustí Costa 

Jover, Sr. Sergio Coll Pla, Sr. Gatano 

Blanc Gironés, Sra. Neus Borrell Sedó). 

[2] Classe Magistral 1. La Pedra en sec a 

la Fatarella (Sr. Xavier Rebés d’Areny-Plandolit). 

[3] Classe magistral 2. El manteniment del patrimoni 

amb pedra en sec. Tècniques de restauració i con-

servació (Dr. Agustí Costa Jover, Sr. Sergio Coll 

Pla). 

[4] Classe magistral 3. La catalogació i documenta-

ció del patrimoni en pedra en sec ((Dr. Agustí Costa 

Jover, Sr. Sergio Coll Pla) 

Certificacions 

Certificat de realització del curs per part de la 

FURV. Els estudiants matriculats a algun dels ense-

nyaments de grau de la Universitat Rovira i Virgili, 

podran convalidar 1 crèdit ECTS de Seminaris Inter-

disciplinars (25h) per cada curs, o 2 crèdits lliure en 

el cas d’estudiants de llicenciatura.  
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L’educació i la pedra en sec. II Jornada Tècnica. 

Palma de Mallorca (25 i 26 novembre 2016) 

 El Departament de Medi Ambient del Consell 

de Mallorca organitza la II Jornada tècnica: l'Educa-

ció i la Pedra en Sec, espai en el qual s'abordarà la 

pedra en sec des de l’àmbit de l’educació i de la di-

vulgació, qüestions essencials per apropar-la a la 

societat i fomentar valors responsables de preser-

vació.  

 El director insular de Medi Ambient, Josep 

Manchado, ha estat l'encarregat avui de tancar la II 

Jornada tècnica: l'Educació i la pedra en sec, orga-

nitzada des del Departament de Medi Ambient del 

Consell de Mallorca i a la que hi han participat du-

rant dos dies més d'una trentena de persones. Un 

dels objectius principals ha estat abordar des de 

diferents vessants la importància de l'educació per 

tal de sensibilització a la població més jove envers 

la pedra en sec. A més, s'ha volgut reivindicar la 

necessitat de promoure'n la divulgació i el coneixe-

ment i aprofundir-hi des del punt de vista històric, 

cultural o científic i fer que arribi a la comunitat i a 

l'àmbit de l'escola. També s'ha donat a conèixer 

propostes i iniciatives concretes d'aprenentatge per 

a les escoles i per a les entitats d'educació en el 

lleure, així com iniciatives de divulgació a través 

dels nous canals de difusió de la informació. 

 Durant la seva intervenció, Manchado ha 

destacat el compromís del Consell de Mallorca amb 

la pedra en sec. Ha assegurat que s'està treballant 

per obrir nous trams de la ruta i camins públics 

"perquè sense camins, sense pas, no hi ha pedra". 

A més també ha volgut destacar l'esforç que s'està 

duent a terme perquè la tècnica de la pedra en sec 

sigui reconeguda com a patrimoni immaterial de la 

humanitat per la Unesco. 

 L'encarregat d'encetar el torn de ponències 

ha estat Miquel Rayó, divulgador naturalista i es-

criptor, qui ha explicat la influència de la pedra en 

sec en la literatura. Sota el títol "Els paisatges de la 

pedra seca. La Wikipedra i altres iniciatives de l'Ob-

servatori del Paisatge de Catalunya", Jordi Grau, 

tècnic de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, 

ha explicat la feina duita des d'aquesta institució per 

tal de divulgar la importància d'aquesta tècnica. El 

professor de l'IES Marratxí, Josep Lluís Pol, ha cen-

trat la seva xerrada en el Castell d'Alaró com a 

construcció que permet de manera presencial ense-

nyar als alumnes les característiques de la pedra en 

sec.  
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 Per altra 

banda, Ruth 

Campins, Marta 

Garau i Sonia 

González, tècni-

ques de la Unitat 

d'Educació Ambi-

ental del Depar-

tament de Medi 

Ambient, han ex-

plicat als pre-

sents la seva experiència com educadores que dià-

riament mostren a alumnes d'arreu de Mallorca els 

encants i particularitats de la Serra i de la feina dels 

margers. 

 La desaparició dels margers ha estat el tema 

central de la ponència de Neus Borell, de la Funda-

ció el Solà de la Fatarella de Tarragona, a més de la 

guia didàctica que s'ha realitzat des de la institució a 

la que pertany. 

 Finalment, Miquel Ramis, professor d'Educa-

ció Física de l'Aula Balear i Carles Ramis, mestre 

d'Educació Física de l'Aula Balear, han parlat del 

Projecte GR 221 i de com es divulga la ruta de pe-

dra en sec a l'aula. 

 Una vegada finalitzades les ponències ha 

tingut lloc una taula redona per tal de posar en co-

mú problemes i propostes per millorar la divulgació 

de la pedra en sec a les escoles. Una de les princi-

pals conclusions ha estat la necessitat d'incremen-

tar la col•laboració entre institucions i implicar-se en 

les demandes que es fan des dels centres escolars 

per fomentar el coneixement de la feina dels mar-

gers i de la riquesa de la natura entre els més jo-

ves. També s'ha parlat que s'ha de fer un treball 

previ des de les aules abans d'introduir als alumnes 

en feina de camp perquè ho puguin gaudir en tot el 

seu esplendor. 

 S'ha detectat que un dels principals proble-

mes és que, si bé a primària és més senzill implicar 

als infants, a partir de l'adolescència cal fer un tre-

ball més profund per recuperar l'interès dels joves 

en la natura i tot el que aquesta els hi pot oferir. I 

això passa per fer-los veure que la pedra en sec és 

una tècnica viva, on hi ha persones que treballen 

pel seu manteniment. 

 Aquesta és la segona edició d'aquestes jor-

nades tècniques sobre pedra en sec que es duu a 

terme des del Consell de Mallorca que es pretén 

que sigui un espai d'intercanvi d'opinions i experièn-

cies on es tractin diferents temes relacionats amb 

aquesta tècnica constructiva 

font: http://manacormanacor.com/not/10607/el-

consell-de-mallorca-duu-a-debat-la-importancia-de-l

-educacio-i-divulgacio-de-la-pedra-en-sec-/ 
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L’ofici que crea paisatges (13 gener 2017) 

 L’ofici de marger ha format part del paisatge 

cultural i patrimonial de Mallorca des de fa segles, 

però no tenim clar quants de margers hi ha a l’illa ni 

queda cap escola que formi oficialment les noves 

generacions. “Hi ha cursets ocupacionals, però no 

és el mateix que apuntar-te a aprendre un ofici”. 

Lluc Mir s’hi dedica des de fa més de 20 anys i ha 

estat un dels impulsors del Gremi de Margers, que 

va presentar-

se ahir a la 

Misericòrdia 

de Palma. 

 El gre-

mi ha de ser-

vir precisa-

ment “per sa-

ber quants 

som, estar en 

contacte entre 

nosaltres, tenir una base de dades i, per exemple, 

crear una borsa de treball”. Així s’evitarà l’intrusis-

me. “Fa molts d’anys que s’està fent malament, so-

bretot a l’obra pública”, assegura Mir. “Ja basta de 

fer quilòmetres de carreteres amb parets que no 

tenen res a veure amb marges antics. N’hi ha de 

principis del segle XX que estan molt ben fets i res-

pecten la tipologia de l’entorn”, hi afegeix. 

 El Consell de Mallorca vol homologar l’ense-

nyament de l’ofici. “Tenim el seu suport i, de fet, te-

nen un departament de margers -afirma Mir-, però 

Carreteres de vegades cau en incongruències i 

s’estan carregant les parets i els marges mallor-

quins”. La diferència, diu el marger, “no es troba no-

més en el fet que s’utilitzi ciment”, ja que les perso-

nes que no en saben “col·loquen malament les pe-

dres. No s’aguantarien sense ciment”. 

 El gremi, per tant, vol “afegir un plus de pro-

fessionalitat i marcar la diferència” perquè es valori 

una feina que requereix uns cinc anys de feina con-

tinuada com a aprenentatge i que, com recorda Mir, 

“defineix el paisatge de Mallorca”. “Són moltes 

mans i això té 

un valor... La 

serra de Tra-

muntana no 

seria el mateix 

sense les mar-

jades”, asseve-

ra. 

 També 

es vol donar a 

l’ofici un reco-

neixement que, des del punt de vista dels margers, 

“no ha existit mai” perquè “és un ofici de camp i mai 

s’han valorat les feines agrícoles per la condició ru-

ral de qui les fa”. No obstant això, Mir reivindica el 

sentiment “d’orgull” que hi ha entre les persones 

que treballen la pedra: “És una feina molt feixuga i, 

per això, t’ha d’agradar molt”. Amb el gremi es pre-

tén fer arribar les peculiaritats dels margers a gent 

que, fins ara, “com que hi ha tanta pedra col·locada, 

no s’ha fixat en el fet que centenars de mans l’han 

haguda de posar allà”. 

 
font; http://www.arabalears.cat/balears/Lofici-que-crea-
paisatges_0_1723627700.html 
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 Reconstrució pedra seca-Barraca de les atzavares 

(28 gener 2017) 

 Ens posarem a la pell d'aquells pagesos que 

construien barraques per aixoplugar-se tot netejant 

els seus camps per poder-hi plantar i aprendrem 

algunes coses bàsiques de l'antic art de la pedra 

seca. 

 Intentarem retornar a la barraca de les Atza-

vares el seu aspecte original tot refent aquelles 

parts que el pas del temps ha malmès.  

 Comptarem amb la direcció d'un mestre 

marger i amb la col·laboració de l'Associació de Ve-

ïns Muntanya Roja i el Grup Barracaire de Mont-roig 

del Camp. 

  Tipus d'activitat: Acció de voluntariat. Moni-

tor: Esther Bargalló i Albert Gavaldà. Lloc: Mont-roig 

del Camp. 

Font: http://gepec.cat/show_events.php?id=651 
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Curs de restau-

ració de marges 

de pedra seca a 

la vall de Coa-

negra, Santa 

Maria del Camí 

(febrer 2017) 

   
Curs de restau-

ració de 28 ho-

res a la finca 

pública Ca Ses 

Monges. 

 

font: http://

mesquepe-

dra.hol.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca 

(10-12 març 2017) 

 Utilitzant l’ancestral tècnica de construcció 

amb pedra seca, es pot arribar a construir tota me-

na de murs de pedra en sec, empedrats de pedra 

seca, murs de partió, cabanes, orris o pallisses, fol-

rat de mines, pous, cisternes i molts d’altres ele-

ments i construccions amb pedra, donades les 

grans possibilitats que ens dóna aquest element 

com a única matèria prima utilitzada. La seva impor-

tància excedeix l’abast d’aquestes aplicacions dins 

els límits de l’Arquitectura catalana i mediterrània. 

 La construcció amb pedra seca es basa en 

uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal 

seguir al peu de la lletra per a que els murs que fem 

siguin efectius i funcionin correctament com a dre-

natge de la pluja i retenció de terres en el cas dels 

murs de feixes i marges. 

 

 Cada tipus de pedra comporta un estil i una 

manera de construir, així doncs trobem força dife-

rents murs fets amb pissarres i murs fets amb pedra 

calcària, o fins i tot amb gresos o roques granítiques 

o volcàniques. Cal afegir que cada marger (nom 

que es dóna a l’artesà de la pedra en sec) té el seu 

art i ho fa a la seva manera, o bé apresa o bé per 

tradició. 

 

 Aquest taller pretén posar en pràctica alguna 

de les tècniques més habituals en la construcció 

amb pedra seca tot reconstruint algun marge, con-

solidant una cabana, trenant un mur de pedra i re-

construint un forn de calç. Alhora, volem donar a 

conèixer la importància de les construccions amb 

pedra seca com a sistema constructiu, fent un re-

corregut dels conceptes més pràctics fins al reco-

neixement i la tasca tant important que estan realit-

zant avui en dia entitats locals i de caràcter general 

en el nostre territori. 
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Objectius Generals del Curs 

Conèixer les normes bàsiques de la construcció en 

pedra seca. 

Identificar i reconèixer el tipus de pedra del nostre 

entorn. 

Conèixer la morfologia i la orientació dels minerals 

que composen les pedres. D’aquesta manera po-

drem col·locar la pedra i construir qualsevol element 

amb pedra seca de la manera més favorable possi-

ble. 

Estudiar les diverses activitats que es promouen en 

el nostre territori a través de les diverses entitats. 

Objectius Particulars  

Conèixer els diferents tipus de construcció amb pe-

dra més comuns al nostre territori, tot treballant el 

material petri i la seva col·locació, davant d’un ele-

ment constructiu concret. 

Programa 

Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca. 

Teoria: Principis mecànics i arquitectònics. Historia 

de la pedra seca a Catalunya i arreu del món. 

Conèixer la tècnica margera i altres tècniques cons-

tructives. Aprendre els conceptes bàsics de l’arren-

cada en tota construcció de pedra seca. Tècniques 

de reconstrucció i consolidació de murs de pedra 

seca. Estudi dels diferents tipus d’elements cons-

tructius amb la pedra en sec; feixes, murs de partió, 

cabanes, paviments o vials. Anàlisis de la geologia 

del terreny i el tipus de pedra apta per al treball en 

pedra seca. 

Pràctica: Reconstrucció d’un marge (sanejament de 

murs per reparar, planteig dels gruixos, criteris a 

seguir per pujar paret) i consolidació d’un forn de 

calç i/o d’una cabana de pedra seca. Estudi i anàli-

sis de diferents elements de pedra seca (margeres, 

partions, cabanes, pous de calç i forns de calç). 

Aplicar metodologies correctes de treball. Iniciar un 

mur de pedra seca. Llei de la trava. Coronaments i 

elements singulars. Familiaritzar-se amb les eines i 

els mecanismes per a una bona feina. Iniciarem el 

projecte de recuperació del patrimoni cultural i natu-

ral “la Ruta de la Pedra Seca” al municipi de Les 

Planes d’Hostoles. 

Ruta de la Pedra Seca. Iniciativa cultural entorn la 

pedra seca, a través d’un itinerari saludable pel pa-

trimoni rural del municipi de Les Planes d’Hostoles a 

la Garrotxa. Reconstrucció d’elements singulars 

amb pedra seca. 

 

Formadors 

Jordi Grau,ambientòleg i tècnic de l’Observatori del 

paisatge de Catalunya. 

Roger Solé, marger i membre fundador de La Feixa 

Pedra Seca. 

Carles Blasco, arquitecte i membre de l’Associació 

Pedra Tosca. 

Jordi Ferrer, geòleg i membre fundador de Lithos 

Geotècnia 

Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors 

de l’Escola Orígens. 

 
Font: http://www.escolaorigens.com/portfolio/

pedraseca2017    

 

Menorca serà anfitriona de la XVI edició del Con-

grés Internacional de Pedra Seca al 2018 
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LA CONSERVACIÓ I POSADA EN VALOR DE 

LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA, 

OBJECTIU DEL PROJECTE COL·LABORA X 

PAISATGE   

 Fa uns mesos es va posar en marxa el pro-

jecte “Col·labora x Paisatge. Desenvolupament Ru-

ral a través del Paisatge i la col·laboració ciutadana. 

(Construccions de Pedra Seca)”, coordinat per 

ADRINOC (Associació pel Desenvolupament Rural 

Integral de la zona 

Nord Oriental de 

Catalunya) en el 

marc dels fons eu-

ropeus LEADER i 

fons públics dins el 

PDR (Programa de 

Desenvolupament 

rural del Departa-

ment d'Agricultura 

de la Generalitat 

de Catalunya).  El 

projecte té el su-

port tècnic de l’Ob-

servatori del Pai-

satge.  

 Amb aquest projecte, es vol posar en valor 

patrimoni paisatgístic de l'arquitectura tradicional de 

pedra seca com a element predominant i identitari 

de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i 

d'altres àmbits propers al mediterrani.  

 Un dels objectius del projecte és potenciar el 

portal col·laboratiu Wikipedra impulsat per l’Obser-

vatori del Paisatge a partir de dues accions: l’elabo-

ració d’unes fitxes per a catalogar les diverses tipo-

logies de construccions de pedra seca amb la finali-

tat de poder ampliar la Wikipedra a aquestes noves 

tipologies; i el desenvolupament d’una aplicació mò-

bil vinculada a la Wikipedra.  

 En relació amb l’ampliació  de la Wikipedra a 

les noves tipologies constructives, el dia 7 de maig 

es va realitzar a Olot una trobada amb entitats i per-

sones coneixedores de la pedra seca on es va acor-

dar que les construccions d’aigua, els forns i els 

murs eren els elements prioritaris.  Actualment, des-

prés de l’elaboració de les fitxes mitjançant tres 

grups de treball, s’està treballant a nivell tècnic per 

incorporar les noves fitxes a la Wikipedra i crear l’a-

plicació mòbil.   

 En el marc d’aquest projecte, les altres acci-

ons previstes durant aquest 2016 i principis del 

2017 són: la creació d’un catàleg de bones pràcti-

ques en col·laboració ciutadana i paisatge a nivell 

europeu; la celebració de jornades de formació per 

protegir i divulgar patrimoni pedra seca orientades 

als ajuntaments i entitats; i l’intercanvi d’experiènci-

es amb altres territoris. 



 

LA WIKIPEDRA FA CINC ANYS, ACTUALITZA EL 

DISSENY I AMPLIA EL TERRITORI  

   El web desenvolupat per l'Observatori del 

Paisatge de Catalunya amb la col·laboració de l'As-

sociació Drac Verd de Sitges modernitza la imatge, 

millora les funcionalitats i s'amplia a part de la Cata-

lunya Nord. Durant aquests 5 anys i escaig s’han 

inventariat més de 13.500 barraques de pedra seca 

gràcies a més de 195 col·laboradors.  

 La modernització de la imatge queda ben 

palesa amb l’ampliació del mapa interactiu, que ara 

ocupa pràcticament tota la pantalla i facilita la con-

sulta de les barraques inventariades.   

 La millora de la compatibilitat amb els dispo-

sitius mòbils i tauletes és una altra de les novetats. 

En aquest sentit, quan es visualitza el web a través 

d’aquests dispositius, s’activa la funció de geoloca-

lització, fet que facilitarà als usuaris saber quines 

construccions tenen més a prop.  

 El web també incorpora diversos canvis en 

la imatge de capçalera, en 

l’estructura de les fitxes de 

les barraques i en el formulari 

d’entrada de noves construc-

cions.  

 Per tancar el capítol 

de millores, també hi ha un 

nou apartat de descàrrega, 

que permet consultar la ubi-

cació de totes les barraques 

o cabanes amb el geoservei 

en línia WFS (WFS o Web 

Feature Service, és un servei 

web estàndard per publicar 

cartografia a internet a través 

d’un navegador o des d’una aplicació que permeti la 

connexió a WFS.)  

 Un altre dels trets distintius d’aquesta nova 

versió, és l’ampliació d’àmbit territorial, anant més 

enllà dels límits de Catalunya. En el marc del Pla de 

paisatge transfronterer de la Cerdanya, els 85 muni-

cipis que integren les Mancomunitats de municipis 

Conflent-Canigó, Pirineus-Cerdanya i Capcir-Alt 

Conflent que formen part del Parc del Pirineu Cata-

là s’han afegit al projecte Wikipedra, ampliant així el 

seu abast geogràfic. Aquest canvi ha implicat la tra-

ducció íntegra del web a la llengua francesa i la in-

tegració de la cartografia de l’Institut Geogràfic Na-

cional Francès amb la de l’Institut Cartogràfic i Geo-

lògic de Catalunya. Aquesta integració garanteix 

que els mapes topogràfics i les ortofotos siguin molt 

detallats a tot l’àmbit d’actuació. Durant aquests pri-

mers mesos ja s’han inventariat 80 barraques de 26 

municipis diferents. 

 Es pot accedir al web a través de la mateixa 

adreça: wikipedra.catpaisatge.net 
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ll paesaggio agro-pastorale del 

Parco Nazionale della Majella.  

Edoardo Micati, Luciano Di Martino i 

Aurelio Manzi ed. Parco Nazionale 

della Majella, pàgs. 160, 2016. 

 El llibre, realitzat per l’histo-

riador Edoardo Micati i dels botànics 

Aurelio Manzi i Luciano Di Martino, 

ens introdueixen al paisatge agràri i 

pastoral del Parc Nacional de la Ma-

jella (Itàlia). 

 Els autors ens apropen de 

forma molt planera, però rigorosa, 

als diferents trets del paisatge agrari 

de l’Abruzzo: les terrasses, els trets 

distintius de la “capanne” agrícola -

tipologies, falsa cúpula...- així com 

alguns itineraris d’interès. També hi 

ha una part del treball dedicada a la 

flora i la vegetació més representati-

va de la zona. 

 Per últim hi ha una galeria 

fotogràfica de fotos dels anys 70 de 

diferents indrets i construccions del 

parc. Si les comparem amb fotos del 

present, es poden apreciar els can-

vis substancials des del moment en 

que les construccions deixen de te-

nir la seva funció original i no tenen 

cap ús. 

Hiska. Borut Juvanec, 2016. 

 L’arquitecte Borut Juva-

nec ens presenta el seu darrer 

treball dedicat a la cabana de 

pedra seca del Karst eslovena, 

la “Hiska”, literalment casa. Es 

tracta de refugis de pastors  

abandonats a les darreries del 

segle XIX.  

 El llibre fa un repàs a 

algunes de les construccions 

significatives de pedra en sec 

d’alguns altres idrets d’Europa. 

Dedica especial menció a reali-

tzar un catàleg de la Hiska, rea-

litzant una fitxa detallada per 

cada construcció. 

 Al final del treball hi ha 

un resum en francès que per-

met fer una lectura més amena. 

       __________________  

La piedra seca. Pierre Coste, 

Claire Cornu, Danièle Larcena, 

René Sette. Fotografías de 

François-Xavier Emery  

Ed. La Fertilidad de la Tierra, 
2017, 162 pàgs. 
 El llibre s’estructura en 

cinc apartats. El primer capítol 

està dedicat als territoris de la 

pedra seca: allà on trobem la 

primera matèria prima i la trans-

formació que n’ha fet l’home.  

 Un segon capítol dedi-

cat als usos i les feines relacio-

nades amb la pedra seca: des-

predegar, contenció dels pen-

dents, camins, refugis.  

 En el tercer capítol ens 

mostra alguns llocs signifatius 

de diferents països: França, 

Anglaterra, Suïssa, Grècia, Ale-

manya, de casa nostre només 

parlen de Sóller a les illes bale-

ars i la Fatarella a la Terra Alta. 

El penúltim capítol ens mostra 

la part pràctica del llibre dedicat 

a com construir un mur de pe-

dra seca.  

 Finalment, el darrer 

capítol està dedicat a parlar del 

paper de la pedra seca en l’ac-

tualitat: la bioconstrucció, la 

gestió de l’aigua o, la seva pro-

tecció enter altres aspectes. Hi 

ha una bonficació del 20% fent 

la comanda del llibre abans de 

l’1 de març. 

 

Jaume Plans 

 

Ressenya llibres 
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