La pedra seca:
revaloració del
seu ús
Jornada tècnica en línia
Divendres 6 d’agost de 2021

Presentació

Programa

La pedra seca és una de les tècniques
constructives més ancestrals i que ha
contribuït a modelar el nostre paisatge.

16.00

Les construccions de pedra seca no
són només un aspecte paisatgístic
sinó que són també elements
funcionals del desenvolupament rural.

16.05

Per la qual cosa la jornada, que
s’emmarca en la Fira d’Artesans i
Oficis de Bellver de Cerdanya, pretén
donar a conèixer aquest recurs i el seu
valor en el nostre entorn i sobretot a
nivell mediambiental, ja que afavoreix
la biodiversitat de l’espai agrari.

16.30

Amb la participació de ponents experts
es tractarà des dels valors, a les
tècniques i possibilitats actuals del seu
ús, per tal de tractar la temàtica en tot
el seu abast.

Presentació de la jornada
Núria Fontanet Colell, coordinadora territorial a l’Alt Pirineu i Aran del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Els valors de la pedra seca
Ferran Bergonyó Sànchez, aparellador. ORÍGENS, escola taller de
bioconstrucció.

La pedra seca en l’arquitectura contemporània. Reflexions i
propostes
Josep Maria Fortià Rius, arquitecte. Associació per la pedra seca i
l'arquitectura tradicional APSAT.

17.00

La pedra seca com a eina de desenvolupament rural
Maite Oliva Alsina, Associació per al Desenvolupament Rural Integral
de la Zona Nord-Oriental de Catalunya, ADRINOC.

17.30

La tècnica de la pedra seca i les seves possibilitats actuals
Roger Solé Coromina, marger “La feixa pedra seca” i professor
d’ORÍGENS, escola taller de Bioconstrucció.

18.00

Les iniciatives de recuperació de la tècnica de la pedra seca
Xavi Ventura Salvador, educador i bioconstructor. ORÍGENS, escola
taller de Bioconstrucció.

Inscripcions
A través de RuralCat: inscripcions
Per a més informació:
Oficina Comarcal de la Cerdanya:
Tel.: 972 88 45 50

18.25

Torn de preguntes

18.45

Fi de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

A/e: cerdanya.daam@gencat.cat

Organització

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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