Revalorització de les
construccions de pedra seca
Jornada tècnica
SANTA PAU, dijous 13 de desembre de 2018
Presentació
Les construccions de pedra seca són un
dels elements vertebradors del paisatge
del sector del bosc de tosca dins el Parc
natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. La construcció de pedra seca
es basa en uns principis i unes
tècniques senzilles, però que cal seguir
al peu de la lletra per a fer
construccions eficaces.
El coneixement i el treball de les
tècniques més habituals de construcció
i reparació de paret seca cada vegada
és més escàs i, per això avui és
habitual veure tot aquest patrimoni
degradat i amenaçat a causa de
l’abandonament del seu ús.
A més, des del punt de vista de la
millora de la biodiversitat, la pèrdua del
biòtop d’una paret seca també
representa una disminució de refugis i
zones de cria molt utilitzats tant per la
fauna: ocells, mamífers, rèptils, amfibis
o invertebrats, com per determinats
vegetals
rupícoles
(especialment
interessants pels líquens i briòfits).
Aquesta jornada és especialment
interessant per totes aquelles persones,
propietaris d’artigues o feixes i tècnics
interessats en la recuperació d’aquest
patrimoni cultural.

Organització

Programa
8.30 h Inscripció
9.00 h Benvinguda dels assistents i presentació
Sr. F. Xavier Puig, Director del PNZVG.
9.15 h Torrebesses, un municipi com exemple
Sr. Mario Urrea, Alcalde de Torrebesses.
9.45 h La continuïtat de l’ofici de paretsecaire
Sr. Roger Solé, La Feixa pedraseca.
10.15 h Pausa / esmorzar
10.45 h La biodiversitat associada a la paret seca
Sr. Joan Montserrat, tècnic PNZVG.
11.15 h Presentació del projecte “Col·labora x paisatge, construccions de
pedraseca”, d’ADRINOC
Sr. Jordi Terrades, gerent d’ADRINOC.
Sra. Maite Oliva, coordinadora del projecte “Col·labora x paisatge,
construccions de pedra seca”.
11.45 h Sortida guiada al parc de Pedra Tosca (Les Preses)
Sra. Teresa Amat, guia del parc de Pedra.

Lloc de realització
Can Jordà
Ctra. de Santa Pau G-524, km 4,5
17811 - SANTA PAU

Departament de Territori
i Sostenibilitat
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Sra. Eva Calm (Tel.: 972 26 46 66 – A/e: eva.calmp@gencat.cat) o amb la
Sra. Muntsa Navarro (Tel.972 26 46 66 - A/e: muntsa.navarro@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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