
SETMANA DE JORNADES TÈCNIQUES
D'AGRÀRIA 22-23

DESCRIPCIÓ

METODOLOGÍA

Les ribes de la Mediterrània són
una de les zones del món amb una
major presència d'elements de
pedra seca.
És freqüent trobar exemplars de
murs de pedra seca de gran
bellesa que fan d’aquesta tècnica
tot un art, l’anomenat art en sec.
A la sessió teòrica s’introduiran els
conceptes i fonaments d’aquesta
tècnica amb diferents experts de
dues zones geogràfiques catalanes
distants: l’Alt Empordà a Girona i la
Conca de Barberà a Tarragona, i
que ens permetrà veure els
diferents estils i tècniques
utilitzades. I a la sessió pràctica es
treballaran dos tipus de
construccions: els marges a dues
cares per la construcció d'uns
bancs i marges d'una cara per
contenir terres. Aquestes
construccions es realitzaran en un
jardí per tal d'aprofitar el potencial
funcional, estètic i ecològic
d’aquestes construccions de
pedra. 

DESENVOLUPAMENT
8.30h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.00h Presentació de la Jornada
Sr. Miquel Angel Noval, Director INS. Les Salines.
Sr. Xavi Haro Ruiz, Membre del Departament d’Agrària de l’INS Les Salines.

9.30h Sessió teòrica: “La pedra seca. Tipologia i utilitats” i “Principis
constructius de la pedra seca”
Sr. Xavier Laporta Benito, Associació Prat Comú, Alt Empordà.
Sr. Albert Gavaldà, Relleu i entorn Associació, Conca de Barberà.

11.00h Pausa. Esmorzar amb participants i diàleg de la formació.

11.30h Sessió pràctica: “Construcció de parets de pedra a una cara” i
“Construcció de parets de pedra a dues cares” *
Sr. Xavier Laporta Benito, Associació Prat Comú, Alt Empordà.
Sr. Albert Gavaldà, Relleu i entorn Associació, Conca de Barberà.

14.30h Cloenda de la Jornada.

*Cal dur roba de treball i EPIS (guants, ulleres i botes de seguretat)
Les eines i material les aportarà el centre formador.

Dilluns 13 de març

Art en sec, la construcció de murs de pedra seca
1a part

Jornada gratuïta a l'INS Les Salines
Av. Onze de Setembre, 36-38
El Prat de Llobregat

Inscripcions:

Més informació: xharo@xtec.cat


