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Jornades telemàtiques ‘La pedra seca als Països 
Catalans: patrimoni, ofici, polítiques i reptes’, e n 
el marc del projecte de cooperació Leader 
‘Col·labora x paisatge’ 
 
L’objectiu principal del projecte Col·labora x pais atge és la creació de 
desenvolupament rural a través d’elements que confi guren el nostre 
paisatge, com les construccions de pedra seca 
 
 
El director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Oriol 
Anson, inaugurarà demà dimarts, 27 d’octubre, a les 18:00 hores, les Jornades 
telemàtiques ‘La pedra seca als Països Catalans: patrimoni, ofici, polítiques i 
reptes”, en el marc del projecte de col·laboració Leader ‘Col·labora x paisatge’.  
 
El projecte ‘Col·labora x paisatge: Desenvolupament rural a través del paisatge 
i la col·laboració ciutadana’ és un projecte de cooperació Leader coordinat per 
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de 
Catalunya (ADRINOC), i compta amb l’assessorament i suport tècnic de 
l’Observatori del Paisatge de Catalunya dirigit a la creació de desenvolupament 
rural a través d’elements que configuren el nostre paisatge, com les 
construccions de pedra seca, tot i facilitant eines i mitjans a la ciutadania per a 
què de forma col·laborativa promogui activitat econòmica. 
 
Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i estètic, i són un 
autèntic referent identitari en molts territoris on predominen. En aquest sentit, 
han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran 
valor dominats sobretot per l’olivera, la vinya, l’ametller, i els cereals, plenament 
adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més 
de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a 
moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils, petits 
mamífers, i algunes espècies d’aus que hi nidifiquen), i vegetals (falgueres, 
líquens, i molses). 
 
Els propers dia 27 i 30 d’octubre tindran lloc les primeres jornades telemàtiques 
de ‘La pedra seca als Països Catalans: patrimoni, ofici, polítiques i reptes’, en 
què es parlarà sobre com es poden fer polítiques efectives de recuperació 
d’aquest patrimoni, i la recuperació de l’ofici de marger.  
 
Així, demà, dia 27, es parlarà de la setmana de la pedra seca, de la pedra seca 
com a activitat terapèutica, i exemples de polítiques públiques d’impuls de la 
pedra seca: els models valencià, andorrà, i català, i el seu context; i el dia 30 
s’abordarà el desenvolupament territorial i social mitjançant la formació en 
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bioconstrucció i pedra, tindrà lloc la presentació del gremi de margers de 
Catalunya, la del llibre Tècnica de construcció de murs en pedra seca: Regles 
professionals, i també s’abordarà l’ofici de marger als Països Catalans. 
 
Per a més informació de les jornades: 
https://www.collaboraxpaisatge.cat/videojornada/ 
 
Per a més informació del projecte: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-
desenvolupament-rural/grups-leader/projectes-cooperacio/collabora-paisatge 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat 
 
 


