Mestres de pedra seca:
arquitectura tradicional
del Cap de Creus
Jornada de camp
EL PORT DE LA SELVA, 14 de juny de 2019

Presentació
Bona part dels paisatges actuals del
Cap de Creus són resultat de
l’arquitectura tradicional dels segles
XVIII i XIX, vinculada principalment a
l’activitat
agrícola
i
ramadera.
Barraques, feixes, marges, eixarts,
pous o forns de calç encara són
presents avui dia, definint uns
paisatges propis de la fesomia del
massís.
La construcció amb pedra seca es
basa en principis i unes tècniques
senzilles que permeten que funcioni
correctament com a drenatge de la
pluja i retenció de terres.
Quan es requerien murs de major
alçada i més estanqueïtat, s’hi afegien
morters, essent el morter de calç amb
terra un dels més utilitzats.
La jornada té contingut teòric de
coneixement de les estructures
constructives i una pràctica en la que
els assistents participaran en dos
tallers que es faran simultàniament
sobre la rehabilitació d’un mur de
pedra seca i la construcció d’un mur
amb morters pobres de calç i terra.

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
9.40 h Arquitectura tradicional al Cap de Creus. Caracterització i
singularitats
Sra. Olga Muñoz i Frigola. Projecte Greta.
9.55 h El mur de pedra seca, sistema constructiu
Sr. Modest Soy Andrade. Associació Prat Comú.
10.10 h El mur de pedra amb morters pobres de calç i terra
Sr. Pere Costa Figueras. Construccions Pere Costa SLU.
10.25 h Pausa
10.45 h Sessió pràctica
 Taller de rehabilitació d’un mur de pedra seca
Sr. Modest Soy Andrade. Associació Prat Comú.
Sr. Xavier Laporta Benito. Associació Prat Comú.
Sr. Xavier Turrà Caussa. Parc Natural de Cap de Creus.
 Taller de construcció d’un mur de pedra amb morter de calç i
terra
Sr. Pere Costa Figueras. Construccions Pere Costa SLU.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Nota: Es recomana portar roba i calçat adequat i aigua.

La calç aèria emprada prové de la
cuita al forn gran d’en Torró de
Fonteta (2018)

Organització

Lloc de realització
Mas Ventós
GIV-6041 pk.7
https://goo.gl/maps/j4BtwVWWHAr
17489 EL PORT DE LA SELVA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Centre d’Informació del Parc Natural de Cap de Creus
(Tel.: 972 19 31 91 - A/e: opalou@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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