Fira d’Artesans i Oficis

Tècniques de
reconstrucció dels murs
de pedra seca
Jornada de camp
Bellver de Cerdanya, 6 i 7 d’agost de 2022

Presentació
Programa
Els murs de pedra seca són
elements singulars de bona
part dels paisatges rurals de
Catalunya, d’un gran valor
mediambiental, i que
contribueixen a fomentar
la biodiversitat. Aquestes
construccions eren utilitzades
per limitar propietats, tancar
els animals i formar terrasses
de conreu.
L’any 2021 es va organitzar, amb
èxit de participació, la primera
jornada tècnica sobre la pedra
seca a Cerdanya per tal de
posar en valor les construccions
amb aquesta tècnica.
Per donar-hi continuïtat,
enguany s’ha programat com
a jornada de camp amb un
enfocament pràctic, ja que
s’explicaran les tècniques de
construcció i es realitzarà la
reconstrucció d’un mur caigut.

Exposició
“Tot un món de pedra seca”.
Ermita de Sant Serni de
Coborriu, durant tota la
jornada.

Dissabte 6
9.00 h Presentació de la jornada
Sra. Núria Fontanet Colell. Coordinadora territorial a l’Alt
Pirineu i Aran del DACC.
Il·lma. Sra. Laia Serra Domingo. Alcaldessa de Bellver de
Cerdanya.
9.10 h Bases teòriques i pràctiques
Les eines del marger i els principis de la tècnica de la
pedra seca
10.00 h Pràctica constructiva
∙ Replantejament i arrencada de la construcció
∙ Criteris de classificació, col·locació i ús de les pedres
en l’aixecament de murs
∙ Reconstrucció del mur de pedra seca. I part
13.00 h Pausa
15.00 h Bases teòriques i pràctiques
∙ La pedra seca en propostes d’arquitectura
contemporània
∙ Les iniciatives de recuperació de la tècnica de la
pedra seca
17.00 h Reconstrucció del mur de pedra seca. II part
19.00 h Finalització de la jornada

Lloc de realització
Ermita de Sant Serni de Coborriu
25721 Bellver de Cerdanya
Zona d’aparcament:
A l’església de Talló o bé a
Cal Pons
42.353316215340776,
1.7840718895758143
Ubicació

Diumenge 7
9.00 h Bases teòriques i pràctiques
∙ Sistemes de coronament de murs
∙ Altres elements singulars com les escales,
cantonades i portells
9.45 h Reconstrucció del mur de pedra seca. III part
13.00 h Cloenda de la jornada

Inscripcions
Oficina Comarcal de la Cerdanya

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Roger Solé Coromina i del
Sr. Xavier Ventura Salvador, d’ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció.

Tel: 972 884 550
A/e: acerdanya.daam@gencat.cat

Organització

Col·laboració
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