La pedra seca com a motor
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Acció subvencionada pel DARP en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups d’Acció Local i cofinançada pel FEADER. EXERCICI 2018. Ordre ARP /
236 / 2017 i resolució arp / 2559 / 2017.

La pedra seca com a motor
de desenvolupament econòmic i social
En el marc del projecte Col·laboraxpaisatge, i amb la voluntat de seguir impulsant el desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana, ADRINOC organitza aquest mes
de setembre a Figueres les jornades transfrontereres “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social” amb la col·laboració del Parc Natural Regional del Pirineu Català.
Durant dos dies, Figueres serà la seu de jornades, taules rodones i activitats relacionades amb el
món de la pedra seca, tant de les nostres contrades com de més enllà, que serviran per construir
un retrat de la situació de la pedra seca al nostre país i de les seves potencialitats com a element motor de les economies rurals i socials. Alhora, les jornades permetran conèixer de primera mà l’experiència francesa, un referent de gran interès degut als processos dinamitzats des de
diferents entitats i perspectives a l’altra banda de la frontera.
Les jornades parteixen dels continguts elaborats prèviament a la publicació realitzada per ADRINOC
amb el mateix títol, que recull 16 experiències que utilitzen la pedra seca com a element estructural o com a motor per generar un desenvolupament econòmic o social. Es pot descarregar a la web
d’Adrinoc http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2018/09/Publicacio-Pedra-seca-com-a-motor-dedesenvolupament-economic-i-social_ADRINOC.pdf i serà presentada en paper durant les Jornades.
Des de la recuperació de l’antic ofici de marger a la seva reinterpretació i aplicació a noves construccions, des de la viticultura a nous models de comercialització turística, des de creació d’espais
d’interpretació o itineraris a la gestió de grans espais naturals, entre d’altres temes, veurem com la
pedra seca constitueix una oportunitat per als territoris rurals gràcies a la seva capacitat de generar un dinamisme econòmic i ocupacional que la converteix en motor de desenvolupament.
L’àmbit d’actuació d’ADRINOC (integrat per tots els municipis de la Garrotxa, 39 de l’Alt Empordà,
6 d’Osona, 1 del Pla de l’Estany, 5 de la Selva i 3 del Gironès) es caracteritza per una important
presència de construccions de pedra seca. D’entre aquestes comarques, l’Alt Empordà és la que
compta amb una major densitat de construccions. Parlem, per exemple, d’unes tres mil barraques
de pedra seca i falsa volta, a les que cal afegir un extens traçat de marges que s’estén al nord des
d’arran de mar fins a les muntanyes de Requesens i més enllà, a l’oest fins a Albanyà i l’Alta Garrotxa, i que retorna al mar per la banda del Montgrí. Al seu torn, la ciutat de Figueres està voltada
de parcs naturals i àrees protegides, en algunes de les quals la pedra seca es pot considerar element identitari, alhora que es troba prop de la Garriga d’Empordà, que compta amb un important nombre de construccions en pedra seca que la converteixen en un espai d’altíssim interès.
El Parc Natural Regional del Pirineu Català fa anys que treballa les problemàtiques de la preservació i posada en valor del seu patrimoni de pedra seca, així com en la transmissió dels coneixements constructius que s’hi relacionen. La seva ubicació fronterera fa que el Parc giri la vista
envers la seva veïna Catalunya i, en aquest context, en el marc del programa LEADER i a través del
seu GAL Terres Romanes al País Català, s’integra al projecte COL·LABORAxPAISATGE per tractar
de manera transfronterera qüestions i problemàtiques comunes del patrimoni de la pedra seca.
Aquesta participació es concreta en la coorganització i cofinançant de les Jornades, la traducció
simultània dels continguts i el transport dels participants francesos a l’esdeveniment.
Per aquest motiu, proposem aquest exercici d’apropament, revisió i anàlisi, posant a disposició
d’administracions, entitats, empreses i ciutadania en general iniciatives ben diverses que contribueixen a la reflexió de models, alhora que esdevenen nous referents, noves eines i idees
aplicables a diferents realitats.

Programa de les jornades
DIVENDRES 28 de setembre
9:00 - 9:30_Rebuda i acreditacions.
9:30 - 10:00_Salutacions institucionals. Benvinguda i presentacions, a càrrec de:
Laura Dalmau, sub-directora general de Planificació Rural del Departament 		
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Joan Espona, president d’ADRINOC i del Consell Comarcal de la Garrotxa
Alfons Vila, vice-president d’ADRINOC i conseller del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Quim Felip, diputat a la Diputació de Girona i regidor de l’Ajuntament de Figueres
10:00 - 11:00_Ponència inicial:
El context actual de la pedra seca a Catalunya. Actuacions d’ADRINOC i del Parc Natural
Regional del Pirineu Català.
		A càrrec de:
		
Joan Reguant, president del Comitè Nacional Andorrà de l’ICOMOS. Coordinador,
			
consultor i/o redactor de diverses candidatures del Patrimoni Mundial i del
			Patrimoni Cultural Immaterial, nacionals, internacionals i multinacionals,
			entre elles L’art de la pedra seca: coneixements i tècniques (Candidatura a
			Patrimoni immaterial de la Humanitat en curs).
		
Roger Costa, tècnic de patrimoni etnològic al Departament de Cultura de la
			Generalitat de Catalunya
		
Jordi Terrades, gerent d’ADRINOC
		
Christèlle Frau, gerent de projectes de patrimoni, cultura i catalanitat al Parc
			Natural Regional del Pirineu Català
		
Xandra Troyano, consultora de turisme cultural i sostenible, i redactora de la
			publicació La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social
11:00 - 11:30_Pausa esmorzar
1_Sector vitivinícola i oleícola
11:30 - 12:00_Ponència:
Recuperació de terrasses de vinya.
		
A càrrec d’Anna Espelt, propietària i directora del Celler Espelt (Alt Empordà)
12:00 - 12:30_Ponència:
L’oli d’oliva com a producte de paisatges de la pedra seca.
		
A càrrec de Mario Urrea, Alcalde de Torrebesses (Segrià)
12:30 - 13:30_Taula rodona:
La pedra seca com a element diferenciador del producte en els sectors del vi i de l’oli, el
relat del paisatge com a constructor d’identitat i de marca.
		
Conduïda per Josep Maria Dacosta, coordinador de la Càtedra del Vi i de l’Oli de
		l’Empordà.
		
A càrrec de:
		
Xavier Albertí, president de la D.O. Empordà
		Simón Casanovas, president de la D.O.P. Oli de l’Empordà
		Nadia Massaguer i André Pages, Pierre en Paysage et IFE Côte Vermeille.
			(Banyuls-sur-Mer)
13:30 - 16:00_Dinar in situ a La Garriga d’Empordà i visita de paisatge de pedra seca

2_L’ofici de marger al segle XXI
16:00 - 16:30_Ponència:
Formació de margers.
		
A càrrec d’Antoni Reynés, coordinador de Patrimoni Etnològic a la 	Unitat de
			Pedra en Sec i Senderisme del Consell de Mallorca (Illes Balears)
16:30 - 17:00_Ponència:
Actualització de la professió de marger.
		
A càrrec de Roger Solé, marger professional i director de La Feixa Pedra Seca (Vic)
17:00 - 18:00_Taula rodona:
L’ofici de marger com a nínxol professional i com a repte: formació, regulació,
actualització, professionalització.
		
Conduïda per Montserrat Moya, presidenta de l’Associació per la Pedra Seca i
			l’Arquitectura Tradicional
		
A càrrec de:
		
Roger Costa, tècnic de patrimoni etnològic al Departament de Cultura de la
			Generalitat de Catalunya
		
Cathie O’neil, coordinadora de programes pedagògics de l’associació Artisans
			Bâtisseurs en Pierre Sèche (ABPS)
		
Carles Blasco, arquitecte, estudiós de la pedra seca i especialitzat en geobiologia,
			
vicepresident de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional
			
i membre de l’Associació de Pedra Tosca.
18:00 - 18:30_Pausa berenar
18:30 - 19:30_Comunicacions:
Els forns d’oli de ginebre i els Amics de Riba-roja d’Ebre. A càrrec de Josep Aguilà
El Forn de la Calç. CACiS, Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat. A càrrec de Joan Vendrell
Naturalea. A càrrec d’Albert Sorolla
DISSABTE 29 de setembre
9:00 - 9:30_Rebuda i acreditacions.
3_Turisme actiu i de natura
9:30 - 10:00_Ponència:
Experiència enoturística.
		
A càrrec de Lluís Carsí, viticultor, propietari del celler Vins de Foresta i soci
			
fundador de Barraca entre Vinyes (Alt Penedès)
10:00 - 10:30_Ponència:
La pedra seca com a atractiu turístic sostenible. GR 221.
		
A càrrec d’Antoni Reynés, coordinador de Patrimoni Etnològic a la 	Unitat de
			Pedra en Sec i Senderisme del Consell de Mallorca (Illes Balears)
10:30 - 11:30_Taula rodona:
Propostes de turisme sostenible basades en la pedra seca i els seus paisatges com a
alternativa als models turístics tradicionals.
Conduïda per Josep Capellà, gerent de DCB Turisme i Desenvolupament Local
A càrrec de:
		Beatriz Ordóñez, sòcia de Winenium, especialitzada en productes d’enoturisme
		
Marcel Gutinell, fundador de la cooperativa geoambiental Gisfera
		Toribio Yun Cachinero, cofundador de Natura Local
		
Marc Grijalvo, professor de la UdG i membre del Laboratori Multidisciplinar en
			Recerca Turística.

11:30 - 12:00_Pausa esmorzar
4_Articulació de territoris de pedra seca
12:00 - 12:30_Ponència:
Custodia del territori i turisme.
		
A càrrec d’Emanuele Raso, investigador en enginyeria geològicaa a la Universitat
			
de Nàpols Federico II i assessor d’Infraestructures i Urbanisme de
			
Monterosso al Mare (Parco Nazionale delle Cinque Terre, Itàlia)
12:30 - 13:00_Ponència:
Gestió global d’un entorn complex.
		
Christèlle Frau, gerent de projectes de patrimoni, cultura i catalanitat al Parc
			Natural Regional del Pirineu Català
13:00 - 14:00_Taula rodona:
Estratègies combinades i transversals aplicades a l’articulació i gestió d’entorns
paisatgístics de pedra seca.
Conduïda per Santi Coll, periodista i director del Setmanari Empordà.
A càrrec de:
		
Modest Soy, fundador de l’Associació Prat Comú i en representació del Parc
			Natural de Cap de Creus
		
Xevi Puig, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
		Estel Turbau, assessora tècnica del Consorci Salines Bassegoda
14:00 - 15:30_Pausa dinar
15:30 - 17:00_Comunicacions:
	Presentacions, de 10 minuts cadascuna, d’entitats i agents del territori d’ADRINOC i de la
Catalunya Nord que treballen a l’entorn de la pedra seca, així com de projectes relacionats.
17:00 - 17:30_Pausa berenar
17:30 - 18:00_Ponència:
Étude du marché national de la pierre sèche.
		
A càrrec de Yannick Lasica, membre de l’equip nacional de Fédération Française
			
des Professionnels de la Pierre Sèche
18:00 - 19:00_Taula final: Cap a on anem?
La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social: reptes, propostes i
potencialitats per al territori. A càrrec de:
		Jordi Terrades, gerent d’ADRINOC
		
Christèlle Frau, gerent de projectes de patrimoni, cultura i catalanitat al Parc
			Natural Regional del Pirineu Català
		
Xandra Troyano, consultora de turisme cultural i sostenible, i redactora de la
			publicació La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social

Format de les jornades
L’assistència a les jornades serà gratuïta, prèvia inscripció obligatòria.

Ponents
Recuperació de terrasses de vinya
Anna Espelt
Propietària i directora del Celler Espelt.

La cerca de la qualitat del producte impulsa el Celler Espelt a recuperar antigues vinyes del
cap de Creus, que conserven els ingredients del terrer empordanès que s’està bastint entre
els cellers de la DO Empordà. El respecte pel passat els ha fet, a més de recuperar i mantenir les feixes que els ajuden a gestionar els sòls de la vinya, reconstruir deu barraques de
vinya trobades als terrenys del Mas Marés.
Alhora, el projecte de recuperació de la vinya del Mas Marés té una dimensió afegida de compromís amb el respecte al medi ambient, atès que es troba en ple parc natural.

L’oli d’oliva com a producte de paisatges de la pedra seca
Mario Urrea
Alcalde de Torrebesses.

A Torrebesses, un municipi de 290 habitants del Segrià, s’ha engegat una política de recuperació de la tècnica i la memòria de la pedra seca, que es concreta principalment en la
creació del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca. El centre ofereix també visites guiades
pel patrimoni de Torrebesses, alhora que organitza altres activitats com tallers, conferències i
jornades, i l’any 2017 va ser la seu del I Congrés de la Pedra Seca de les Terres de Lleida.
Alhora, des de l’Ajuntament s’aposta per ajudar els petits productors d’oli a afegir valor al
seu producte, treballant per vincular-lo amb el paisatge, el patrimoni i la història.

Allotjament enoturístic
Lluís Carsí

Viticultor, propietari del celler Vins de Foresta i soci fundador de Barraca entre Vinyes.
Barraques entre Vinyes és una iniciativa empresarial netament enoturística que cerca una
estratègia de diversificació de l’explotació agrícola mitjançant el patrimoni propi de la viticultura. L’allotjament, format per tres barraques de pedra a peu de vinya que no disposen
d’electricitat ni aigua corrent, aconsegueix crear una experiència especial, vinculada a la
viticultura i sempre envoltada de natura.
Sumats a la mateixa barraca i els serveis d’esmorzar, tast de vins al celler, etc., s’ofereixen
una sèrie d’activitats que complementen l’oferta i que s’endinsen en l’anomenat turisme
creatiu, centrat en proporcionar experiències a l’usuari.

La pedra seca com a atractiu turístic sostenible
Antoni Reynés

Coordinador de Patrimoni Etnològic, Unitat de Pedra en Sec i Senderisme del Consell de Mallorca.
La Ruta de Pedra en Sec és un itinerari senderista promogut i gestionat pel Consell de
Mallorca. A dia d’avui compta amb 168,4 km oberts, corresponents al 56,2 % del total de
l’itinerari, i amb vuit refugis a disposició dels senderistes. Tot i no tenir dades dels usuaris de la
ruta, els refugis han passat de 14.000 pernoctacions l’any 2008 a més de 31.000 el 2016.
La Ruta de Pedra en Sec està concebuda com una oferta de lleure i turística de qualitat basada en l’interès cultural i paisatgístic del territori, una oferta alternativa al model tradicional pensada també per contribuir al desestacionalitzament de l’activitat turística.

Formació de margers
La decadència de les pràctiques agràries tradicionals va determinar l’abandó progressiu del
manteniment de les estructures de pedra seca i el declivi de la professió de marger, que cap
als anys vuitanta estava en perill de desaparèixer. Alhora, es corria el perill d’una degradació de la tècnica, de pèrdua de patrimoni i, a escala ambiental, d’un augment de processos
erosius, amb l’increment consegüent del risc d’incendis i de la pèrdua de biodiversitat.
L’any 1986, l’Ajuntament de Sóller va crear la primera Escola de Margers de Mallorca amb
la finalitat de formar especialistes en la tècnica de la pedra seca i de restaurar un camí
emblemàtic, el del barranc de Biniaraix; el 1988 va passar a mans del Consell de Mallorca.
Al llarg dels seus anys de funcionament, han passar pels tallers del Consell de Mallorca més
de 260 alumnes.

Actualització de la professió de marger
Roger Solé
Marger professional i director de La Feixa Pedra Seca.

Amb obres com la Casa GG (Camallera), reconeguda amb el Premi d’Arquitectura de les
Comarques de Girona 2014, o la Cúpula Àgora de Mas Marroch (Vilablareix), Roger Solé s’ha
consolidat com un referent no només en la restauració de pedra seca, sinó també en els
nous usos d’aquesta tècnica constructiva.
Primer membre no francès de l’Associació Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches, des de 2009
Roger Solé es dedica exclusivament als projectes i la construcció en pedra seca.

Custodia del territori i turisme
Emanuele Raso

Assessor d’Infraestructures i Urbanisme de Monterosso al Mare (Parc Nacional de Cinque Terre)
El Parc Nacional de Cinque Terre es troba a la província de La Spezia, Itàlia. Va ser creat el
1999 com un instrument de protecció, conservació i millora del territori, la identitat local, la
biodiversitat de Cinque Terre i el seu paisatge configurat per terrasses de pedra seca.
En la missió assumida pel parc de preservar el territori mitjançat la sintonia entre paisatge,
cultura, natura, agricultura i turisme, ha posat en marxa iniciatives que es poden agrupar
en dos grans eixos: d’una banda, l’acompanyament i l’estímul de la recuperació de l’activitat
agrícola i la seva relació amb la pedra seca i, de l’altra, la vinculació del paisatge agrícola amb
el turisme, motor econòmic de Cinque Terre.

Gestió global d’un entorn complex
Christelle Frau

Gerent de projectes de patrimoni, cultura i catalanitat al Parc Natural Regional del Pirineu
Català
Situat en el sud-est francès, el Parc Natural Regional del Pirineu Català s’estén al llarg de les
fronteres entre França, Espanya i Andorra. Ocupa més de 139.000 hectàrees, i els seus 23.000
habitants es reparteixin entre 66 municipis pertanyents a tres mancomunitats.
El projecte de gestió del parc compta amb un pla a 12 anys que es concreta en un document
contractual transversal, La Charte, elaborada juntament amb els actors socioeconòmics de
la regió i en sintonia amb els desafiaments del territori. La seva aplicació, que es va iniciar
el 2014 i s’allargarà fins el 2026, estructura les accions del parc en tres grans eixos: medi
ambient, societat i economia.

Étude du marché national de la pierre sèche
Yanick Lasica

Coautor de l’Étude du marché national de la pierre sèche i membre de l’equip nacional de
la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Seche.
Tot i tractar-se d’un art “camperol” i que continui sent un nínxol de mercat, la construcció en pedra seca és important per al patrimoni, els paisatges, la biodiversitat i les pràctiques sostenibles
dels terrers. A l’Estat Francès, en un plaç de 15 anys i a través de la solidaritat i l’intercanvi, el
treball en xarxa ha permès revaloritzar aquesta tècnica i fer emergir un nou sector professional.
L’any 2015, des de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Seche i amb el
suport del Ministeri d’Ecologia, Desenvolupament Sostenible i Energia i el Consell General
de Vaucluse, els consultors Françoise Naudet i Yanick Lasica porten a terme l’Étude du marché
national de la pierre sèche, un document d’anàlisi dels frens i les palanques de desenvolupament de la pedra seca per avançar en la objectivació del sector.

ADRINOC i el projecte COL·LABORAxPAISATGE
El desenvolupament econòmic i social és clau per al manteniment dels territoris rurals, i ha de
partir de la idiosincràsia de cada territori, de les seves particularitats i del seu patrimoni. Alhora,
per tal que aquest desenvolupament esdevingui durador, se n’ha de fer partícip la societat civil i
la ciutadania.
A partir d’aquestes premisses, l’any 2016, l’Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la
Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) impulsa el projecte COL·LABORAxPAISATGE:
“Desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra
seca)” amb l’assessorament i suport tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, un projecte
de cooperació dirigit a la creació de desenvolupament rural a través d’elements que configuren
el nostre paisatge (construccions de pedra seca) tot i facilitant eines i mitjans a la ciutadania
que de forma col·laborativa promourà activitat econòmica.
COL·LABORAxPAISATGE compta amb la col·laboració de l’Associació per la Pedra Seca i
l’Arquitectura Tradicional i la participació de cinc grups d’acció local (GAL) d’arreu del territori català: el Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, l’Associació Leader de Ponent, el Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta i l’Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central. El projecte compta també amb un soci a la Catalunya Nord
(França), el Parc Natural Regional del Pirineu Català, que gestiona el GAL Terres Romanes en
Pays Catalan.
COL·LABORAxPAISATGE és un projecte subvencionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups d’Acció Local i cofinançada pel FEADER.
Des de la seva creació, COL·LABORAxPAISATGE ha dut a terme actuacions transversals per a la
posada en valor, la difusió i el coneixement de la pedra seca, tals com jornades i tallers formatius, publicacions especialitzades, l’App de la Pedra Seca, el Registre dels oficis constructius de
la pedra seca, material pedagògic per a les escoles i instituts, iniciatives per a la dinamització
del voluntariat, o treball en xarxa amb entitats i agents del territori, entre d’altres.
ADRINOC compta amb el suport de:
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Acció subvencionada pel DARP en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups d’Acció Local i cofinançada pel FEADER. EXERCICI 2018. Ordre ARP /
236 / 2017 i resolució arp / 2559 / 2017.

