
B U T L L E TA  D ’ I N S C R I P C I Ó

DADES DE CONTACTE

Nom i cognoms _____________________________________ 

____________________________________________________

Adreça  ____________________________________________

Municipi  ___________________________________________

Codi postal  _________  Telèfon  ______________________

Correu electrònic  ___________________________________

PREU DE LA INSCRIPCIÓ (marqueu amb una X l’opció escollida)

  
  A) Inscripció a la Trobada pels dies 19 i 20: 45€ 

 (inclou el dinar del dia 20 i un exemplar del llibre-resum de 

 la IV Trobada)

 B) Inscripció a l’excursió del diumenge dia 21: 20€ 
(inclou l’esmorzar i el dinar)

 C) A+B: 65€  
  
PROCEDIMENT DE PAGAMENT
  
Ingrés a Caixa Catalunya. C/C Grup d’Estudis Sitgetans 
(2013 - 0160 - 90 - 0200152982). 
Feu constar IV Trobada de Pedra Seca.

Fet l’ingrés, envieu al Departament de Cultura de l’Ajuntament de 
Sitges per fax (93 894 88 37) o per c/e (cultura@sitges.cat), la còpia de la 
butlleta d’inscripció degudament complimentada, juntament amb 
el comprovant d’ingrés que us lliuri l’entitat bancària.

Data límit d’inscripció: 30 de setembre de 2007  

NOTA Per a la reserva d’allotjament via on-line, a preus especials, 
contacteu amb la web de l’Agència de Promoció Turisme de 
Sitges (www.sitgestur.com) / Tf  902 103 428. Per a altres 
informacions: www.sitges.cat.

Secretaria de la IV Trobada:
DRAC VERD DE SITGES
Departament de Cultura, Ajuntament de Sitges 
c. Joan Maragall, 36 (antic Escorxador) 08870-SITGES 
Tel. 93 811 22 32 | Fax 93 894 88 37 | c/e cultura@sitges.cat

O r g a n i t z e n :

C o l · l a b o r e n :

S e u  d e  l a  T r o b a d a :  Antic Escorxador
 Centre Cultural Joan Maragall
 c. Joan Maragall, 36
 Sitges

IV Trobada d’estudi per a la

PRESERVACIÓ DEL 
PATRIMONI EN 
PEDRA SECA
als Països Catalans

Sitges, 19, 20 i 21 d’octubre de 2007



P R E S E N TA C I Ó

La IV Trobada vol contribuir a donar un pas més en la con-
solidació i continuïtat d’aquestes Trobades que, a nivell 
dels nostres Països de parla catalana, es vénen organitzant 
cada dos anys, amb l’esperança que un dia puguin arribar 
a gaudir d’un prestigi reconegut.

Malgrat l’increment important en els darrers anys de per-
sones que s’han adonat de la necessitat de salvaguardar el 
nostre patrimoni de pedra en sec, encara ens queda molt 
camí per recórrer. Aquestes Trobades, ara per ara, han de 
tenir dues vessants: la de l’estudi i la de defensa i reivin-
dicació del nostre extens i variat patrimoni en pedra seca. 
Més endavant, potser, es podrien descobrir i impulsar nous 
aspectes interessants.

En aquesta IV Trobada, a més de les ponències presenta-
des per reconeguts especialistes sobre els tres àmbits bàsics 
que la conformen, que són, patrimoni cultural tangible, 
patrimoni cultural intangible i patrimoni cultural mediam-
biental, hem volgut obrir una finestra a tots aquells que, 
com nosaltres mateixos, treballen en la recerca i cataloga-
ció de construccions de pedra en sec, en la creació de rutes, 
en la restauració efectiva d’aquest patrimoni i també a tots 
aquells que, amb paciència, hagin estat desempolsant dels 
arxius antigues documentacions que ens proporcionen in-
formació de l’entorn de les construccions de pedra en sec, 
etc., amb la il·lusió que ens expliquin les seves experiències 
i ens facin partícips dels resultats obtinguts.

Sitges, una vila cultural i oberta a tothom, us espera i vo-
lem que la IV Trobada sigui per a vosaltres un agradable 
punt de reunió de totes aquelles persones que estimen les 
construccions de pedra en sec, un lloc on poder intercan-
viar idees i parlar dels temes que ens agraden i que, al 
mateix temps, ens preocupen.

Per a aconseguir tot això necessitem la vostra presència, 
la vostra participació i el vostre entusiasme. Us hi esperem 
a tots.

DRAC VERD DE SITGES

P R O G R A M A

Divendres 19 d’octubre

_ 16.30 a 17.00 h __ Recepció dels inscrits i lliurament 
d’acreditacions.

_ 17.00 a 19.00 h __ Comunicacions

_ 19.00 a 19.30 h __ Pausa

________19.30 h __ Acte inaugural de la IV Trobada  
(acte obert a tothom)

 __ Presentació i parlaments

 __ Ponència La pedra seca: paisatge 
cultural, Patrimoni de la Humanitat?, 
per Angel Morillas (membre de 
ICOMOS-UNESCO i coordinador del 
Projecte Patrimoni Unesco).

 __ Exposició fotogràfica de pedra seca 
de La Fatarella, la Bisbal del Penedès i 
altres.

 __ Exposició de maquetes d’August 
Bernat.

 __ Recital de poemes sobre Pedra Seca, a 
càrrec de Nati Soler.

 __ Música de Txalaparta i acordió a càrrec 
del grup La Makila.

 __ Copa de cava

Dissabte 20 d’octubre

___ 8.30 a 9.30 h __ Recepció dels inscrits i lliurament 
d’acreditacions.

__ 9.30 a 10.00 h __ Presentació Coordinadora d’Entitats 
per la Defensa de les Construccions de 
Pedra en Sec, per Jaume Plans i Maestra 
i Josep M. Soler Bonet.

_ 10.00 a 11.00 h __ Ponència Arquitectura de la pedra en 
sec: una necessitat feta art, per Juli 
Monfort (Tècnic Agrícola i estudiós de la 

NOTA  Totes les ponències i comunicacions exposades seran publicades 

posteriorment en un llibre-resum de la IV Trobada. Els assistents rebran un 

diploma acreditatiu de la seva participació.

Pedra Seca a la comarca dels Ports de 
Morella).

_ 11.00 a 11.30 h __ Pausa - cafè

_ 11.30 a 12.15 h __ Comunicacions

_ 12.15 a 13.15 h __ Ponència Homes i pedres, diàlegs 
culturals, per Jaume Mascaró 
(antropòleg, menorquí i professor de 
la Universitat de Barcelona).

_ 13.15 a 14.00 h __ Comunicacions

_ 14.00 a 16.00 h __ Dinar a l’Hotel Melià Gran Sitges

_ 16.00 a 17.00 h __ Ponència Patrimoni cultural i el seu 
valor per al territori i el paisatge, per 
Jordi Sargatal (director de la Fundació 
Territori i Paisatge de l’Obra Social de 
Caixa Catalunya).

_ 17.00 a 18.00 h __ Comunicacions

_ 18.00 a 19.00 h __ Projecció de diferents reportatges 
sobre construccions de pedra seca.

Diumenge 21 d’octubre

___ 8.30 a 9.00 h __ Concentració a la seu de la trobada.

________  9.00 h __ Excursió Visita de les barraques 
de la zona de la Casa Nova i Can 
Planes, al massís del Garraf. Excursió 
d’aproximadament uns 8 km. Cal anar 
ben equipat per caminar i portar aigua 
i protecció solar (gorra o barret).

________10.30 h __ Esmorzar a l’era de Can Planes

________14.30 h __ Dinar a la masia de Mas Maiol








