La pedra seca en el
paisatge mediterrani
Jornada tècnica

CASTELLAR DEL VALLÈS, dimecres 18 i
dijous 19 d’abril de 2018

Presentació
Les construccions amb pedra seca
formen part del paisatge mediterrani,
especialment en aquells indrets on les
necessitats de cultivar els terrenys amb
pendent feien necessari la construcció
de murs de pedra per crear bancals.
Avui, aquestes construccions en desús
es troben disseminades per bona part
del territori formant part de paisatge.
A banda del valor paisatgístic, és palesa
la seva funció en la conservació del sòl,
especialment en els indrets més
vulnerables a l’erosió.
També és rellevant el seu interès en la
preservació de la biodiversitat tant de la
flora com de la fauna pel fet que actuen
com a petits refugis per multitud
d’espècies d’interès.

Programa
Dimecres 18 d’abril de 2018
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Sr. Joan Vallhonrat. Cap de l’Oficina Comarcal del Vallès del DARP.
9.30 h La pedra seca en el paisatge mediterrani
Sra. Montserrat Moya. Presidenta APSAT (Associació per la Pedra
Seca i l’Arquitectura Tradicional).
10.30 h Tècniques de construcció amb pedra seca
Sr. Carles Blasco. Arquitecte.
11.30 h Pausa
12.00 h Recuperació del patrimoni de pedra seca a Castellar del Vallès
Sr. Joan Roura. Membre actiu del CEC.
13.30 h Conclusions i cloenda de la jornada
Dijous 19 d’abril de 2018
9.00 h Pràctica de construcció amb pedra seca a Castellar del Vallès
14.00 h Finalització de la sessió pràctica

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
“La Nau”. INS Castellar
C. Anoia – C. Solsonès
Polígon Pla de la Bruguera
08211 – CASTELLAR DEL VALLÈS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Marc Cirera. Tel.: 937 143 819 – A/e: agrariainscastellar@gmail.com
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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