Mestres de pedra seca:
construcció i recuperació
d’eixarts i parets
Jornada de camp
TORROELLA DE MONTGRÍ, dissabte 22 de
desembre de 2018
Presentació
Bona part dels paisatges actuals del
Massís del Montgrí són resultat de
l’arquitectura de pedra seca dels
segles XVIII i XIX, vinculada
principalment a l’activitat agrícola i
ramadera. Barraques, feixes, marges,
eixarts, pous o forns de calç encara
són presents avui dia, definint uns
paisatges propis de la fesomia del
massís.
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 de
feixes i marges que fem siguin efectius
i funcionin correctament com a
drenatge de la pluja i retenció de
terres.
En la sessió teòrica s’introduiran els
conceptes i fonaments per a conèixer
les construccions de pedra seca i les
tipologies presents al Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
10.00 h Construccions de pedra seca al Massís del Montgrí:
característiques, tipologies i mètodes constructius
Sr. Modest Soy Andrade. Associació Prat Comú.
10.45 h Desplaçament de Mas Ramades a la Muntanya Gran
11.15 h Rehabilitació d’un eixart a la Muntanya Gran del Massís del
Montgrí
Sr. Modest Soy Andrade. Associació Prat Comú.
Sr. Xavier Laporta Benito. Associació Prat Comú.
14.00 h Cloenda de la Jornada
La sessió pràctica es farà a la Muntanya Gran. El desplaçament es farà amb
vehicles propis, preferiblement 4x4. Es recomana portar roba i calçat adequat i
aigua.

En la sessió pràctica els assistents es
desplaçaran
amb
vehicle
propi
(preferiblement vehicles 4x4) a la
Muntanya Gran per a aprendre i
participar en la rehabilitació d’un
eixart.

Organització

Lloc de realització
Mas Ramades
Avd. Ripollès, s/n (direcció Torre Vella)
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
(Tel.: 972 751 701 - A/e: opalou@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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