La construcció en pedra
seca
Jornada tècnica
CALDERS, divendres 7 de desembre del 2018

Presentació
La pedra seca ha estat un recurs
tradicional per a la construcció de
marges, murs de contenció de terres, i
drenatges per aconseguir condicionar
l'espai cultivable, reduir el pendent del
terreny, dirigir les aigües d'escorrentia
i reduir el risc d'erosió.
La seva aplicació és una bona solució
constructiva tant per a salvar
desnivells del terreny, com per a
compartimentar
diferents
espais,
alhora que aporta un valor ètic i estètic
basat en la simplicitat i la tradició.
El seu creixent reconeixement social
ha afavorit la recent incorporació de
l’art de construir amb pedra seca al
Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat, pel seu valor antropològic,
històric, cultural i paisatgístic.

Programa
9.30 h Presentació de la jornada
9.45 h Història de la construcció de la pedra seca. Valors de la pedra seca,
sostenibilitat, biodiversitat, ordenació de l’espai
Sr. Josep Soler, estudiós de la Pedra Seca.
10.15 h La pedra seca al món de l’art
Sra. Roser Oduber, artista, gestora cultural i directora de CACIS.
10.45 h Conservació i restauració de la Mina de l’Estany: un exemple
de restauració al Moianès
Sr. Jordi Morros, arquitecte.
11.15 h Pausa esmorzar
11.45 h Visita als forns de la calç
Visita a barraques de vinya i parets de pedra seca al voltant del
Camí Ral
Aplicació de les tècniques de construcció en pedra seca
Sr. Sebastià Argelaguer, picapedrer.
Sr. Josep Soler, estudiós de la Pedra Seca.
Sra. Roser Oduber, artista, gestora cultural i directora de CACIS.
Sr. Jordi Morros, arquitecte.
14.00 h Cloenda de la jornada
Sr Eduard Sànchez, alcalde de Calders.

Organització

Lloc de realització
El Forn de la Calç- Calders - https://goo.gl/maps/ZX5U2vMT9522

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Consorci del Moianès (Tel.: 93 830 14 18 - A/e: solerft@diba.cat )

@ruralcat
@ADRCatCentral
@cmoianes
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