La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social
Jornades transfrontereres
Figueres, 28 i 29 de setembre de 2018

Recull de conclusions

Amb prop de 150 assistents, les Jornades transfrontereres de la pedra seca van servir per constatar l’existència a casa nostra d’un sector de la pedra seca consolidat, dinàmic i transversal, així
com la seva potencialitat com a motor de desenvolupament. 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 exemples, la pedra seca constitueix una oportunitat per als
territoris rurals gràcies a la seva capacitat de generar un dinamisme econòmic i ocupacional.
Els quatre blocs temàtics a partir dels quals es van desenvolupar els continguts i les taules rodones van servir per articular un seguit d’impressions i reflexions que apunten mancances, reptes
i oportunitats a l’entorn de la pedra seca des de les seves diferents vessants, que sintetitzem en
aquest document i que complementen les valoracions recollides a la publicació La pedra seca
com a motor de desenvolupament econòmic i social, presentada durant les Jornades transfrontereres i disponible per a descàrrega al web del projecte [www.collaboraxpaisatge.cat].

La pedra seca com a tècnica
S’aborda la tècnica constructiva de la pedra seca no només des de la seva tradicionalitat vinculada a l’agricultura i la ramaderia, sinó també des de la seva actualitat com a sistema constructiu capaç de donar resposta a les exigències de la construcció sostenible i les solucions basades
en la natura de l’arquitectura contemporània. Es constata que les necessitats a què donava
resposta aquesta tècnica han canviat amb el temps, traslladant-se de l’entorn de la vida al
camp als àmbits estètic, històric, biològic, educatiu, turístic, econòmic i cultural. L’anàlisi de les
necessitats reals a què dóna resposta aquesta tècnica constructiva a l’actualitat esdevé clau per
al disseny d’estratègies dirigides a seva pervivència.
Es considera que els esforços s’han destinat a la recerca vinculada al patrimoni de la pedra
seca, la seva catalogació i, en menor mesura, a la seva conservació, però no s’han dirigit proporcionalment envers la conservació de l’ofici, que ha esdevingut un gran desconegut. Existeix un
gran decalatge entre l’altíssim volum de patrimoni de pedra seca a casa nostra i el seu coneixement, i la capacitat garantir-ne el seu manteniment constructiu.
L’interès per la tècnica constructiva de la pedra seca ha anat en augment en els darrers anys, i
arreu del territori han proliferat les formacions amateurs a l’entorn de la construcció en pedra
seca, però és des de la transmissió de professionalitat que es podrà garantir la continuïtat de
l’ofici. En aquest sentit, la declaració d’aquesta tècnica com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO pot esdevenir un punt d’inflexió i de posada en valor de l’ofici, i
obre una finestra d’oportunitat per abordar la vertebració i consolidació d’aquest sector.
Pel que fa a l’aplicació de la pedra seca com a tècnica constructiva contemporània, es constata
que és competitiva i eficaç per a la realització de determinades actuacions, i es conclou que cal
superar la manca de confiança respecte d’aquesta tècnica i, allà on sigui realment útil i competi-

tiva, ser capaços de generar els mecanismes per poder-la aplicar. El desconeixement i la falta de
confiança sovint frenen actuacions que s’acaben realitzant amb altres materials com el formigó.

La pedra seca com a ofici
Es constata que l’ofici tradicional de marger o paretsecaire ha patit, durant les darreres dècades
del segle XX, un procés d’envelliment i que no compta amb un relleu generacional. Es tracta d’un
ofici sovint invisible que necessita d’un procés de reconeixement i posada en valor, i es constata
que aquest procés passa pel desenvolupament d’una formació homologada que el legitimi, així
com d’un corpus teòric que n’estableixi unes bases normatives de cara a poder certificar la seva
validesa i donar seguretat a tècnics, constructors, promotors i clients. Així mateix, es coincideix
en la necessària implicació de l’administració en el desenvolupament d’ambdues iniciatives.
Es coincideix en valorar l’ofici de marger com un nínxol d’oportunitat laboral i de mercat,
tant en l’àmbit públic com en el privat, en una professió que no requereix una gran despesa
d’establiment ni d’infraestructura sinó bàsicament formació. Actualment, la professionalització
de la pedra seca passa forçosament per la formació i titulació fora del territori català. Experiències com la mallorquina i la francesa testimonien les potencialitats derivades de l’aposta per
la recuperació i posada en valor d’aquest ofici, així com la seva capacitat de generar una economia al seu entorn. Des del Parc Natural Regional del Pirineu Català es remarca la importància
de poder disposar d’una estructura local de formació en construcció en pedra seca, no només
per a garantir l’accés universal a la formació, sinó també pel conjunt de sinèrgies i possibilitats
que es donen al seu entorn, i que no sorgeixen si la formació té lloc en un altre país.
Es constata també que el fet de constituir-se en agrupació de professionals pot esdevenir un
punt clau per fer avançar l’ofici de la pedra seca, el seu reconeixement oficial i l’acreditació
mitjançant titulacions, així com en la necessitat d’una figura de coordinació i dinamització de
projectes, en el marc d’aquesta associació, capaç de construir promoure vincles entre els professionals i l’administració, i que treballi per l’estructuració del sector.
El recentment creat Gremi de Margers de Mallorca ha treballat, juntament amb el Consell de
Mallorca, per l’impuls de la Qualificació Professional de Constructor de Pedra en Sec, pas necessari per a l’establiment d’un Certificat de Professionalitat a l’estat espanyol, i que es troba en
procés de revisió per part de l’Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Caldrà veure
com es concreta aquesta proposta i amb quin calendari, i es coincideix en la necessitat de treballar per la implementació d’aquest Certificat a Catalunya.

La pedra seca com a recurs
El paisatge es consolida com a peça clau en les estratègies de desenvolupament local, tant per als
sectors que hi tenen una relació directa com per a altres sectors del territori. En aquest context, la
pedra seca no només com a patrimoni arquitectònic sinó com a element vertebrador de paisatge,
esdevé un element estratègic capaç d’incrementar el valor de propostes vinculades al turisme
actiu i de natura, directament relacionat amb la desestacionalització de models i el desenvolupament sostenible de zones rurals, però també amb el producte agrícola i local. Els agents posen
també l’accent en la millora de la percepció de la població respecte del seu propi patrimoni.

A nivell turístic, es posa en valor la oportunitat que ofereix el patrimoni rural per a la renovació
de models “de litoral”, extremadament madurs i estesos, però també es posa en relleu la necessitat de reflexionar a l’entorn d’aquests nous models per no reproduir errors que han conduït a
una sobrecàrrega turística a determinats territoris. La segmentació, l’especialització i la sostenibilitat són conceptes cada vegada més demandats i que cal tenir molt presents en el desenvolupament d’aquests nous models, que passen també pel turisme d’experiència i de proximitat, així
com de les possibilitats que obre l’anomenat Turisme creatiu.
Com a exemple paradigmàtic de gestió global d’un nou producte turístic sostenible, les Jornades
van comptar amb la presentació de la mallorquina Ruta de la Pedra en Sec, gestionada per la
Unitat de Pedra en Sec i Senderisme del Consell de Mallorca, que va partir de la creació d’una Escola de Margers per a la recuperació de l’ofici l’any 1986, de la qual en van sorgir els professionals
que han fet possible la restauració patrimonial d’aquesta ruta. Els agents del sector coincideixen
en posar en valorar l’estratègia global del projecte, que aborda formació, restauració, ocupació i
desenvolupament local des de la sostenibilitat, i en considerar que el fet de crear una demanda
laboral és el que provoca que aquest engranatge transversal es pugui posar en funcionament.

El paper de l’Administració
Els agents coincideixen en demandar una major participació i més activa en els processos de
manteniment del patrimoni de la pedra seca així com d’impuls i valorització de l’ofici a casa
nostra. Aquesta major participació es podria concretar, principalment, en ajudes directes o
indirectes per al manteniment del patrimoni de la pedra seca, en la participació activa en
l’establiment de programes formatius homologats i en l’elaboració de documentació tècnica
de referència. Fins ara, la participació de l’administració s’ha centrat principalment en processos de recerca i catalogació patrimonial, així com en la restauració de Béns Culturals d’Interès
Nacional (BCIN). Nombrosos elements de pedra seca a casa nostra s’han catalogat com a Béns
Culturals d’Interès Local (BCIL); aquest és un primer pas de gran importància però caldria dotar
aquesta figura de protecció d’un seguit de recursos i polítiques que possibilitessin que la responsabilitat del seu manteniment i restauració no recaigués únicament sobre el propietari.
També es valora molt positivament la possible inclusió de la pedra seca en processos de contractació pública sempre que això sigui possible i recomanable, però s’assumeix que aquesta realitat
no s’esdevindrà fins que un seguit de factors d’homologació professional hagin tingut lloc.
En darrer lloc, es planteja la necessitat de reflexionar sobre quines són les prioritats a nivell de
país sobre la restauració i manteniment del patrimoni de la pedra seca. Es vol promoure d’alguna
manera? Es vol realitzar una tasca d’endreç d’aquest patrimoni? Respon a un marc estratègic de
futur? Si les respostes són positives, caldria emprendre accions de país en aquesta direcció.

Una qüestió derivada de la gestió de la pedra
S’introdueix la problemàtica de la gestió coherent de la pedra com a matèria prima per al manteniment del patrimoni de la pedra seca, així com del seu ús en noves construccions, i es coincideix en què cal ordenar el dipòsit i disponibilitat de pedra d’una manera coherent i sostenible
en una estratègia de país, per tal que no esdevingui un problema futur.

En aquesta qüestió també hi té un paper destacat la sensibilització territorial, cal sensibilitzar
els agents treballadors –especialment dels sectors agrícola i constructiu- de la necessitat de no
llençar la pedra, sinó dipositar-la en algun tipus d’estructura per tal que n’hi hagin estocs. En
aquest sentit, a França treballen l’experiència pilot de micro-carrières , petites pedreres per al
dipòsit de matèria prima i extracció controlada per a petites restauracions en el marc local.

Altres reflexions a l’entorn del sector
Durant les jornades s’han fet nombroses apel·lacions a l’administració pública per tal que
generi recursos i obri oportunitats per a la consolidació de la pedra seca. Es planteja que seria
adequat que el sector es presenti davant l’administració amb les seves demandes.
També s’ha coincidit en destacar la importància de mantenir un fòrum obert com el realitzat durant les Jornades, on han coincidit persones i entitats de diferents sectors i amb diferents interessos però que conflueixen en un objectiu comú. Es constata que no existeix un espai de trobada per
a l’ecosistema de la pedra seca, i aquesta és una mancança que cal veure com es pot resoldre.
L’excessiva atomització del sector al llarg del territori ha dificultat, fins avui, la seva articulació
i organització logística. Cada entitat i/o agent treballa des de les singularitats del seu territori,
fet que ha dificultat també construir estratègies globals. Durant els darrers 25 anys s’ha realitzat
una molt bona feina a nivell de recerca, documentació i catalogació, però potser ha mancat
la gestió de projectes més amplis, difícils també de gestionar tenint en compte que al darrera
d’aquestes entitats sovint hi ha equips molt petits i molts dels quals realitzen una tasca voluntària, forçosament limitada per la disponibilitat.
Des de COL·LABORAxPAISATGE i el Parc Natural Regional del Pirineu Català, prenem nota
d’aquestes consideracions i seguirem treballant per acompanyar i donar suport a aquelles entitats i agents que treballen per la posada en valor i el manteniment de la pedra seca a casa nostra, i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració
de la societat civil.
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Publicació descarregable a: http://www.collaboraxpaisatge.cat/wp-content/uploads/2016/02/Publicacio-Pedraseca-com-a-motor-de-desenvolupament-economic-i-social_ADRINOC.pdf
2
Vídeo promocional de la candidatura: Art of Dry Stone Walling: knowledge and techniques: https://www.youtube.
com/watch?v=0ROnc2OXzuY&feature=youtu.be
3
Unitat de Pedra en sec i senderisme del Consell de Mallorca: https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/pedraen-sec
4
Étude du marché national de la pierre sèche, realitzat per la Fédération Française de la Pierre Sèche, descarregable
a: http://www.pierreseche.fr/abps/wp-content/uploads/ETUDE-MARCHE-NATIONAL-PIERRE-SECHE-Rapport-final09-15-filigrane-1.pdf
5
Micro-carrière de Grèzes: https://actu.fr/occitanie/grezes_46131/pnr-causses-quercy-une-micro-carriere-dextraction-lauzes-vient-douvrir_16914770.html
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Participants, ponents i taules rodones
DIVENDRES 28 de setembre
Salutacions institucionals. A càrrec de:
Laura Dalmau, sub-directora general de Planificació Rural del DARP (GenCat)
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
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 de la
		candidatura L’art de la pedra seca: coneixements i tècniques.
Roger Costa, tècnic de patrimoni etnològic al Departament de Cultura de GenCat
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
BLOC 1_Sector vitivinícola i oleícola
Ponència: Recuperació de terrasses de vinya. A càrrec de:
Anna Espelt, propietària i directora del Celler Espelt (Alt Empordà)
Ponència: L’oli d’oliva com a producte de paisatges de la pedra seca. A càrrec de:
Mario Urrea, Alcalde de Torrebesses (Segrià)
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)
Bloc 2_L’ofici de marger al segle XXI
Ponència: Formació de margers. A càrrec de:
Antoni Reynés, coordinador de Patrimoni Etnològic a la Unitat de Pedra en Sec i
		
Senderisme del Consell de Mallorca (Illes Balears)
Ponència: Actualització de la professió de marger. A càrrec de:
Roger Solé, marger professional i director de La Feixa Pedra Seca (Vic)
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 GenCat
Cathie O’neil, coordinadora de programes pedagògics de l’associació Artisans 		
		
Bâtisseurs en Pierre Sèche (ABPS)
Carles Blasco, arquitecte, vicepresident d’APSAT i membre de l’Associació de Pedra Tosca

COMUNICACIONS
Els forns d’oli de ginebre. A càrrec de l’Associació Amics de Riba-roja d’Ebre
Restauració del paisatge: Naturalea. A càrrec d’Albert Sorolla
La pedra seca al món de l’art: CACiS, Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat. A càrrec de Joan Vendrell

DISSABTE 29 de setembre
bloc 3_Turisme actiu i de natura
Ponència: Experiència enoturística. A càrrec de:
Lluís Carsí, propietari del celler Vins de Foresta i fundador de Barraca entre Vinyes (Alt Penedès)
Ponència: La pedra seca com a atractiu turístic sostenible. GR 221. A càrrec de:
Antoni Reynés, coordinador de Patrimoni Etnològic a la Unitat de 				
		
Pedra en Sec i Senderisme del Consell de Mallorca (Illes Balears)
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.
bloc 4_Articulació de territoris de pedra seca
Ponència: Custodia del territori i turisme. A càrrec de:
Emanuele Raso, investigador en enginyeria geològica a la Universitat de Nàpols i assessor
		
d’Infraestructures i Urbanisme de Monterosso al Mare (Parco Nazionale delle Cinque Terre)
Ponència: Gestió global d’un entorn complex. A càrrec de:
Christèlle Frau, gerent de projectes de patrimoni, cultura i catalanitat al Parc Natural 		
Regional del Pirineu Català
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
COMUNICACIONS
Associació Gas Mountain. A Càrrec d’Humberto Vila
Pirates de la Pedra Seca. A càrrec de Pep Bertran
Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció. A càrrec de Xavi Ventura
CEESCA, Centre d’Estudis Cadaquesencs. A càrrec de David Tibau
Ponència final: Étude du marché national de la pierre sèche. A càrrec de:
Yannick Lasica, membre de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche
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

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 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.

