
 

 

 
 

 

 

Barraca que aprofita una gran roca, Roquetes (Baix  Ebre) ·  Font:  http://wikipedra.catpaisatge.net/ · Autora:  Esther Bargalló · Codi fitxa: 8962 

Introducció: 
El projecte “COL·LABORAxPAISATGE: Desenvolupament rural a 
través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de 
Pedra Seca)”, vol posar en valor el patrimoni paisatgístic de 
l'arquitectura tradicional de pedra seca com a element 
predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de 
Catalunya i d'altres àmbits propers al Mediterrani.  

Una de les principals accions d’aquest projecte és l’elaboració d’unes fitxes per a catalogar les 
diverses tipologies de construccions de pedra seca amb la finalitat de poder ampliar la Wikipedra a 
aquestes noves tipologies, a part de les barraques de pedra seca. 

 
Objectiu: 
Es proposa la realització d’una jornada de formació per tal d’afavorir el coneixement del patrimoni 
de la pedra seca i els mecanismes i mètodes de gestió i protecció que es poden aplicar així com 
donar a conèixer experiències de valorització d’aquest patrimoni a través de propostes d’ús lúdic, 
turístic i educatiu. 

La jornada es desenvolupa en el marc d’ un cicle de 5 jornades que tindran lloc arreu dels països 
catalans durant el mes d’octubre  i que finalitzaran amb un viatge d’estudi al Parc Natural del 
Pirineu Català els dies 20 i 21 d’octubre durant el qual es visitaran diferents iniciatives de posada 
en valor de la pedra seca.  

Consulteu-ne els programes aquí:  
http://adrinoc.cat/ca/leader-2014-2020/projectes-de-cooperacio/col·laboraxpaisatge/jornades-pedra-seca/  

 

 
Programa: 
09.30h Benvinguda i presentació de la jornada, a càrrec de Francesc Gas, alcalde de Roquetes 
09.40h Explicació del projecte COL·LABORAxPAISATGE, a càrrec de Jordi Terrades, gerent d’ADRINOC i 
Rubén Alegria, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
 

Pedra seca i paisatge 

10.00h La relació entre el paisatge i la pedra seca, a càrrec de Josep Gironès, de la  Unitat de Medi 
Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori Àrea del Servei d'Assistència Municipal (SAM) 
Diputació de Tarragona 

 

La protecció del patrimoni de la pedra seca: instruments legals 

10.40h La protecció del patrimoni de la pedra seca, a càrrec de Roger Costa, de la Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 

11.30h Pausa  - cafè   
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12.00h Un cas pràctic de protecció de la pedra seca des del món local: Torrebesses (El Segrià), a càrrec de 
Mario Urrea, alcalde de Torrebesses  
 

El potencial del patrimoni de la pedra seca 

12.30h Pedra seca: oportunitats per a l'educació, la formació i el lleure, a càrrec de Neus Borrell, 
secretària del patronat de la Fundació El Solà i coordinadora de projectes 

 

Pedra seca al Baix Ebre i Montsià 

13.00h Experiència en l’inventari de pedra seca al Baix Ebre i Montsià, a càrrec d’Antoni López , arquitecte 
vocal de cultura de la demarcació de l’Ebre al COAC 

 

13.30h Cloenda de la jornada, a càrrec de Rubén Alegria, gerent del Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 
Dilluns 10 d’octubre de 2016 
Horari: de 09.30h a 13.30h 
 

Lloc: 
Biblioteca Municipal de Roquetes 
Urb. Torre d'en Gil, s/n, 43520 Roquetes 

Biblioteca Municipal de Roquetes 

(Google Maps) 
 

Inscripció: 
La jornada és gratuïta però cal inscripció prèvia. 
A/e: leader@leader.cat i 977.44.21.16 (Rubén Alegria) Termini: 6 d’octubre de 2016  

    
    

Organitza:  Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 


