La pedra seca, el
patrimoni desconegut dels
Pirineus
Jornada tècnica
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA, dilluns 13 de
maig de 2019
Presentació
La construcció de pedra seca utilitza
una tècnica tradicional que parteix dels
materials que es troben en la zona i
que es basa en encaixar les pedres
per aguantar el terreny sense utilitzar
cap tipus d’argamassa o ciment que
les uneixi.
A Sant Julià de Cerdanyola n’hi ha una
quantitat i concentració especialment
rellevant. Es tracta d’un patrimoni
cultural i etnogràfic molt ric i
interessant que cal conservar i protegir
però per fer-ho cal saber-ne la història
i la tècnica i recuperar-ne l’ús.

Organització

Programa
9.45 h Benvinguda
Sr. Agustí Elias, alcalde de Sant Julià de Cerdanyola.
10.00 h El valor del paisatge de muntanya i les construccions
tradicionals
Sr. Rafael López-Monné, geògraf, escriptor i professor de la
Universitat Rovira i Virgili.
10.30 h Presentació del treball “La pedra seca, com a motor de
desenvolupament econòmic i social”
Sra. Xandra Troyano, historiadora.
Sra. Maite Oliva, tècnica del projecte Col·labora x Paisatge,
ADRINOC.
11.00 h Pausa
11.30 h Els camins de pedra de Mallorca
Sr. Antoni Raynés, coordinador de la Unitat de Pedra en Sec i
Senderisme del Departament de Medi Ambient, Consell de Mallorca.
12.00 h Les tines a peu de vinya del Bages
Sr. Ricard Vilalta, director de Bagesterradevins.cat.
12.30 h Debat
13.30 h Dinar

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

15.00 h Taller per conèixer la tècnica de la pedra seca i visita a les
vinyes de Bauma de les Deveses
Sr. Josep Maria Casals, marger.
17.00 h Cloenda
Sr. Antoni Clement, president de l’Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central.

Lloc de realització
Ajuntament de Sant
Julià de Cerdanyola

Local Social de St. Julià de Cerdanyola (Ajuntament de St. Julià)
Coordenades GPS: 42.222563, 1.892615
08694 - SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

@ruralcat

Inscripcions

@ADRCatCentral

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’enllaç:
https://forms.gle/Bg1dx6qSFkE9cDnK8

#PedraSeca

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
S’ofereix la possibilitat de quedar-se a dinar, amb un preu de 12 €

190029 / 5,00
1234 / 3,00

